هەژموونی هیاللی شیعی
لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا

ئەنوەر حسێن

«عێراقــی ئینگلیــزەكان
ســوننە بــوو ،بــەاڵم
عێراقــی ئەمەریــكا شــیعە
دەبێــت»
كتێبــی «عێراقــی ئەمەریــكا»ی
حەســەن عەلــەوی
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چەمكــی هیاللــی شــیعی ،چەمكێكــی سیاســییەو
بەكارهێنانــی بــۆ یەكەمیــن جــار لەالیــەن شــای
ئــەردەن مەلیــك عەبدوڵــای دووەمــەوە لــە
دیســەمبەری  2004لــە رۆژنامــەی واشــنتۆن
پۆســت لەمیانــەی ســەردانێكی بــۆ ویالیەتــە
یەكگرتووەكانــی ئەمەریــكا بەكارهاتــووە .1بەپێی
هەندێــك ســەرچاوە ،ئــەم هیاللــە لــە ئەردەنــەوە
لــە شــێوەی هیاللێكــدا درێــژ دەبێتــەوە تــا كوێــت،
یــان بــە واتایەكــی تــر واڵتانــی ئێــران ،ســوریا،
بەحرێــن ،عێــراق ،یەمــەن و لوبنــان دەگرێتــەوە
 .2بــەاڵم بەپێــی چەنــد ســەرچاوەیەكی تــر ،شــای
ئــەردەن لــە چەمكــی هیاللــی شــیعی زیاتــر
مەبەســتی(ئێران ،عێــراق ،ســوریاو لوبنــان) بــووەو
هۆشــداری داوەتــە واڵتانــی عەرەبــی لــە رۆڵ و
هەژمــوون و هەیمەنــەی ئێــران لــە خۆرهەاڵتــی
ناوەڕاســتدا .3
پــرۆژەی هیاللی شــیعی ،راســتییەكە ،ئامانجەكانی
ئێرانــی ئاشــكرا كــرد لــە جیهانــی عەرەبــی و
ئیســامی.4
ئــەم مەترســییانە لێــرەوە ســەرچاوەی گــرت،
كــە ئێــران پــەرەی بــە سیاســەتەكانیدا ،كەوتــە
پشــتیوانی لــە هێــزە سیاســییە شــیعەكانی
ناوچەكــە ،لەبابەتــی حزبوڵــای شــیعەی رادیــكاڵ
لــە لوبنــان بۆ پشــتیوانی لە ئاریشــەی فەڵەســتین
و دژایەتــی ئیســرائیل ،شــیعەكانی عێــراق كــە
خۆیــان لــە رەوتــی ســەدر ،حشــدی شــەعبی،
بــەدر ،ئەنجومەنــی بــااڵ ،حزبوڵــا ...گروپەكانــی
تــردا دەبینییــەوە ،هێــزە شــیعەكانی بەحرێــن،
راپەڕینیــان دژی بوونــی بیانــی لــە بەحرێــن،
حوســیەكانی یەمــەن ،گروپەكانــی ســوریا.
ئێستا ئەو پرسیارانە سەرهەڵدەدەن:
 كاریگــەری دیــاردەی ســەرهەڵدانی شــیعەگەراییلــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا دەگات بەكــوێ؟

 چارەنووســی هێــزە شــیعەكان چییــە لــە بــواریمرۆیــی ،ئیدۆلــۆژی ،سیاســی ،بزووتنەوەیــی ،لــە
حكومیــدا؟
 رۆڵــی ئێــران چییــە ،لــە پەرەگرتنــی هێزە شــیعەگــەراكان لــە خۆرهەاڵتی ناوەڕاســتدا؟
 ملمالنێكانــی نێــوان دوو بلۆكــی شــیعی وســوننی لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا بەكــوێ
دەگات؟
 هەژمــوون و هەیمەنــەی هیاللــی شــیعی،مەترســییە لەســەر ناوچەكــە؟
 ئێــران خــۆی بــە مەرجــەع و ســەنتراڵی هێــزەشــیعەكانی جیهــان دەزانێــت و كار بــۆ ئەمــە
دەكات؟
 رەوتــی شــیعە گەرایــی لــە ناوچەكــە ،چەنــدەمەترســییە ،بەتایبــەت بــۆ ســەر واڵتانــی
ســوننیگەرایی عەرەبــی لــە خۆرهەاڵتــی
ناوەڕاســتدا؟
 جیۆپۆلەتیــك و جیۆســتراتیژی شــیعە لەكوێــوەبــۆ كوێیــە؟
 رۆڵــی كۆمــاری ئیســامی ئێــران بــەدوایســەركەوتنی شۆڕشــی گەالنــی ئێــران لــەدوای
ســاڵی  1979چــی یــە؟
 روداوەكانــی دەیــەی رابــردوو ،قەیرانــە تازەكانی(عێــراق ،ســوریا ،یەمــەن و عێراق)كاریگەرییــان
چییــە؟
روداوەكانــی
پەرەســەندنی
بــەدوای
یەمــەن لەالیــەن حوســییەكان و گەردەلولــی
زەبر(خۆراگری)دەوڵەتــی عەرەبــی و پاكســتان ،چــی
بــەدوای خۆیــدا دەهێنێــت؟
 رێكەوتنــی (ئێــران ،لەگــەڵ گروپــی  )1+5لەدوای 2015/4/2لــە لــۆزان ،كاریگــەری چــی دەبێــت
لەســەر رەوتــی روداوەكان و هەژومونــی هیاللــی
شــیعی
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ئێـران ،ئــەو واڵتــەی لــە ســاڵی  1979تاقــە شۆڕشــی ئایینــی
لــە جیهانــی نوێــدا بەخــۆوە بینــی ،ئــەوە بــوو ئایەتوڵــا
خومەینــی ملمالنێــی ناسیۆنالیســت و كۆمۆنیســتەكانی
تێپەڕانــدو دەســەاڵتی گرتــە دەســت ،ئــەوە لەكاتێكــدا
كــە ســەرجەم داهاتــی ناوخۆیــی ئێ ـران لــە حەفتاكانــدا،
هێنــدەی ســەرجەم داهاتــی ئیســپانیا بــوو ،ئێ ـران خــۆی،
بــە ئەڵامنیــای دەوڵەتــی جیهانــی یەكــەم دەزانــی.5
بێگومــان لــەڕووی ئابــووری ،خۆشــگوزەرانی ،هەندێــك
لــە ئازادییــە كۆمەاڵیەتییــەكان و فەردییــەكان ،ســەردەمی
شــای یەكــەم و دووەم ،ئێـران دەورانێكــی باشــی تێپەڕانــد،
هەرچەنــدە ملمالنێــی سیاســی تونــدی دەرەكــی ،ناوچەیی
و ناوخۆییــش بەرۆكــی گرتبــوو ،بــەاڵم دیســان هەروەكــو
ئێســتای ئێــران ،شــتێك نەبــوو بەنــاوی ئــازادی سیاســی،
راگەیانــدن ،حــزب و میدیــا.
بــەدوای ســەركەوتنی شۆڕشــی گەالنــی ئێ ـران لــە 1979،
هێنــدەی نەبــرد ،ئێ ـران تووشــی شــەڕێكی ســەخت بــوو
لەگــەڵ رژێمــی ئەوســای عێــراق ( ،)1981 – 1980كــە
زەرەرو زیانێكــی گــەورەی لــە ئێ ـران و ئابوورییەكــەی دا،
مەزەنــدە دەكرێــت ( )300000كــەس لــە ســوپاكەی كــوژرا
بــن ،بەپێــی هەندێــك ئاماریش رێــژەی كوژرانی هــەردووال
گەیشــتووەتە یــەك ملیــۆن ســەرباز ،ئەمــە تــەواو ئێرانــی
ئیســامی تووشــی پاشەكشــە كــردو تائێســتاش لەژێــر
كاریگــەری ئــەو شــەڕەو ئاكامەكانــی دەناڵێنێــت.
ســەرچاوە عەرەبییــەكان بــاس لــەوە دەكــەن ،لەپێــش
ســەرهەڵدان و دەركەوتنــی تیــۆری پێكدادانــی
شارســتانیەتەكانی ســاموئیل هانتنتگــۆن لە ســاڵی  1993دا،
لەژێــر كاریگــەری شكســتی یەكێتــی ســۆڤیەت لــە ســاڵی
 1991و بوونــی ئەمەریــكا بــە هێــزی یەكــەم لەجیهانــدا،
دەركەوتنــی ئیســام وەكــو یەكێــك لــە ئەڵتەرناتیڤەكانــی
یــان ئەڵتەرناتیڤــی شــیعەی ئێرانیــزم ،كــە بــە دوژمنــی
جیهانــی عەرەبــی و ســەرمایەداری ئەمەریــكا نــارسا بــوو،
ئالــەو كاتــەدا رابــەری گشــتی شۆڕشــی ئیســامی ئێ ـران،
خومەینــی ،لــە 41ی شــوباتی  1989فتــوای كوشــتنی

ئایدیا دیپلۆماتیك

نووســەری بەریتانــی و هنــدی ســەملان روشــدی راگەیانــد،
لــە بەرامبــەر رۆمانــی ئایاتــی شــەیتانی ،گوایــە ســوكایەتی
بــە قورئانــی كەریــم و محەمــەدی پێغەمبــەر كــردووە.
ســەرەنجام ئــەم رووداوە بــووە هــۆی دەنگدانەوەیەكــی
گــەورە لــە جیهانــی عەرەبــی و ئیســامی.
لەمبارەیــەوە بەشــێك لــە جیهانــی عەرەبــی ،بڕوایــان وایــە
كــە ســەرەڕای راســتی و هەڵــەی فتواكەی خومەینــی ،بەاڵم
رەهەنــدی سیاســی و ئیدۆلــۆژی لەپشــت دەرچونییــەوە
هەیــە ،پێشــیانوایە خومەینــی بێهێــز بــووە لەبــواری
سیاســی و ســەربازی ،چ لــە ناوخــۆ و چ لــە دەرەوە ،بۆیــە
بــەم بڕیــارەی دەیویســت هەســت و ســۆزی موســوڵامنان
بــۆ خــۆی رابكێشــێت ،پــاش ئــەو شكســتە گەورەیــەی
توشــی هاتبــوو لــە شــەڕ لەگــەڵ عێراقــدا.
ئــەم بۆچوونــە دەڵێــت« :فتواكــە هــەر بــەوەوە نەوەســتا،
بەڵكــو بــووە هــۆی ســەرهەڵدانی تونــدڕەوی ،بــە
ســوتاندنی دەیــان چاپخانــەو دەركردنــی فتــوای ســوننی و
شــیعە دژی یەكــر».6
جگــە لــەوەی لــە ناوخــۆدا لــە ســنوورەكانی و
بەرفراوانرتیــش لەئاســتی نێودەوڵەتــی ،وەكــو رژێمــی شــا،
كێشــەكانی زۆرتــر بــوون و كەمــر نەبــوون ،بــەاڵم ئێ ـران
هەوڵــدەدات قەیرانەكانــی ناوخــۆی بنێرێتــە دەرەوەو
لەمبارەیــەوە كاری باشــی كــردووە .ئێ ـران ســەرەڕای تــازە
هاتنــە ســەر كاری لــە  1979و شــەڕی هەشــت ســاڵەی
لەگــەڵ عێـراق و ملمالنێی لەگــەڵ كــوردەكان ،ئازەریەكان،
بلوچــەكان و عەرەبــەكان ،كێشــە ئابــووری و ئازادییــەكان.
بــەاڵم هەرگیــز دەســتبەرداری پێشــەوایەتی ئیســام یــان
النــی كــەم پێشــەوایەتی شــیعە نەبــوو ،ئەگــەر چــی بــاس
لــەوە دەكرێــت ،كــە خومەینــی ئــەوكات بــاوەڕی وابــوو-
ئەگەرچــی خومەینــی ســاڵی  1964دوورخرایــەوە ،7 -كــە
پێویســتە نوێنەرایەتــی هەمــوو جیهانــی ئیســامی بــكات.
بــەاڵم دواتــر بەهــۆی تێگەیشــتنی بەرفراوانــی ئــەم
ئەركــەو گرفتەكانــی ،روویكــردە نوێنەرایەتیكردنــی
شــیعەكانی هەمــوو جیهــان ،تــا ئــەم ســاتەش كۆمــاری
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ئێران دەیەوێت ڕۆڵی سعودیە لە ناوچەکە سنوردار بکات

ئیســامی ئێ ـران ،لەســەر ئــەم فــۆرم و میتــۆدە دەڕوات و
بەهۆگرییــەوە شــانی داوەتــە بــەر ئــەم بەرپرســیارێتییە،
ئــەم بۆچوونــەی خومەینــی ،تــا رادەیەكــی زۆریــش
ســەركەوتوو بــوو و ســوپای پاســداران لــە ناوچەكــەدا
هــەر دژایەتــی ویســتی لیرباڵیزمــی خۆرئاوایــی دەكات،
بــە هێشــتنەوەی دەســەاڵتی ئایینــی لــە ژیانــی گشــتیداو
لەڕێگــەی پشــتگیریكردن و یارمەتیدانــی ئیســامی
فەندەمێنتاڵیزمــەوە لــە فەڵەســتینەوە تاوەكــو پاكســتان .8
ئێـران ،وردە وردە رۆڵ و كاریگەرییەكانــی لــە خۆرهەاڵتــی
ناوەڕاســت تــا دێــت زۆرتــرو زیاتــر دەردەكەوێــت و
هاوشــێوەی چیــن ،پەلوپــۆی زیاتــر دەهاوێــت ،بــەاڵم
ئەمــەی ئێــران رووی سیاســی و مەزهەبــی هەیــە،
هەرچــی ئــەوەی چیــن زۆرتــر دیــو و رەهەنــدی ئابــوری
لەخۆدەگرێــت.
رووداوەكانــی بەهــاری عەرەبــی ،یــان دەرهاویشــتەو
قڵپبوونــەوەی ئامانجەكانــی ،دەركەوتنــی دەوڵەتــی
ئیســامی لــە عی ـراق و شــام (داعــش) دوو رووداو بــوون،

تــا دێــت رۆڵــی ئێ ـران و دەخالــەت و پەلوپــۆ هاویشــتنی
زیاتــر نیشــاندەدات .ئەگەرچــی پێشــر وا چاوەڕواندەك ـرا
كــە خۆســوتاندنی محەمــەد بوعەزیــزی لــە تونــس و
شكســتی دەوڵەتــە تۆتالیتارەكانــی خۆرئــاوای عەرەبــی و
میــر كۆتاییەكــەی ئێـران دەبێــت ،بــەاڵم ئــەم ســیناریۆیە
لــە ســوریای دۆســتی ئێــران راوەســتاو نەگەیشــتە
تــاران ،ئێــران زۆربــەی ســیناریۆ چــراوە خۆڕســك و
دەســتكردەكانی بــە قازانجــی خــۆی بــردە پێــش.
الریجانــی ســەرۆكی شــورای كۆمــاری ئیســامی ئێ ـران لــە
رۆژی ســوپادا رێــك ئەمــە دەڵێــت« :ئێـران ئیمپراتۆریەتــی
بەدەســتەوە نییــە ،بــەاڵم ئیــر بوەتــە زلهێزێــك و
تەنانــەت خۆرئــاواش ناچــارە دانیپێدابنێــت و مامەڵــەی
لەگەڵــدا بــكات» حكومەتــی ئیرسائیلیــش ،وەكــو یەكێــك
لــە بەرپرســەكانی كۆمــاری ئیســامی ئێرانیــش دەڵێــت:
«ئێســتا خاوەنــی پێنــج پایتەختیــن» ،كــە دیــارە مەبەســتی
پایتەختەكانــی (تــاران ،بەغــدا ،دیمەشــق ،بەیــروت،
ســەنعا)یە.9
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بۆچوونەكانی الریجانی لەچییەوە
سەرچاوە دەگرێت؟

یەكــەم :ئەمەریــكا ،پــاش رووداوەكانــی ( ،)1979بــەردەوام
پەیوەندییەكانــی لەگــەڵ ئێ ـران ،شۆڕشــی خەڵكــی ئێ ـران
و خومەینــی خــراپ بــووە ،بــەاڵم هیــچ جارێــك ئــەم
پەیوەندییانــە بەنهێنــی وەكــو دەركەوتنــی دەوڵەتــی
ئیســامی (داعــش) پەیوەنــدی ئێــران و ئەمەریــكا بــاش
نەبــووە .بەتایبــەت كــە بــاس لــەوە دەكرێــت «ئەمەریــكاو
ئێــران دەســەاڵتیان دابەشــبكەن ،نەیــاری ئەمەریــكا
ســوننی تونــدڕەون نــەك ئێ ـران» ،10هەندێــك رێكەوتنــی
نێــوان ئێ ـران و گروپــی  1+5بەســەرەتای قۆناغێكــی نــۆێ
دەزانــن لەنێــوان ئێــران و خۆرئــاوا.
جیــا لەوانــە ،ســەرچاوە عەرەبییــەكان بــاس لــەوە دەكــەن
كــە لــە ســەروبەندی هێرشــەكانی ســەر شــارلی هیبــدۆ
لــە فەڕەنســا ،ئێ ـران لــە یەكەمینــی ئــەو دەوڵەتانــە بــوو
كــە هێرشــەكەی پرۆتســتۆ كــرد ،لەســەر نــاوی (مەرزیــە
ئەفغــەم) وتەبێــژی وەزارەتــی دەرەوەی ئێ ـران ،دواتریــش
رایگەیانــد «كــە ئەمەریــكاو ئێــران روبــەڕووی یــەك
دوژمنــی هاوبــەش بوونەتــەوە كە(قاعیــدەو تاڵیبــان و
داعشــە)».11
پــاش ســاڵی ،یەكەمجــار بــوو فڕۆكەكانی ســوپای پاســداران
بەشــداری شــەڕی داعــش بكــەن لــە ئاســانی عیراقــدا،
قاســم ســولەیامنی لێپــررساوی ســوپای قــودس بەئاشــكرا
دەركەوێــت و لەگــەڵ پێشــمەرگەو شــیعەكان وێنــە
بگرێــت ،هێزەكانــی قــودس و پاســداران ،هێــزی زەمینــی
شــارەزاش بنێــرن بــۆ پشــتیوانی لــە پێشــمەرگەو شــیعەكان،
محەمــەد عەلــی جەعفــەری فەرمانــدەی گشــتی ســوپای
پاســدارانی ئێــران لــە بــەردەم ئەنجومەنــی شــارەزایانی
ڕێبــەری ئێــران ڕایگەیانــد« :فەرماندەكانــی ســوپای
پاســداران لــە عێــراق و ســوریا ،وەكــو ڕاوێــژكار رۆڵــی
كارایــان هەیــە ،12تەنانــەت مەســعود بارزانــی ســەرۆكی

ئایدیا دیپلۆماتیك

هەرێمــی كوردســتان لەگــەڵ زەریفــی وەزیــری دەرەوەی
ئێ ـران لــە ســەردانەكەی بــۆ هەولێــر لــە ئەیلولــی 2014
دا كــە هــاوكات بــوو لەگــەڵ تێپەڕینــی ( )100ڕۆژ بەســەر
كابینەكــەی عەبــادی و ســەردانی بــۆ الی مــام جــەالل لــە
ســلێامنی ئــەوەی راگەیانــد ،كــە «ئێـران یەكــەم واڵت بــووە
چەكــی داوەتــە حكومەتــی هەرێــم و هــاوكاری هێــزی
پێشــمەرگەی كــردووە».13
ئەگەرچــی میدیــاكان باســیان لــەوە كــردووە كــە ئێــران
لــە ســەرەتای ڕووداوەكانــی شــەنگال هێــزی ناردووەتــە
مەخمــورو ناوچەكانــی هەولێــر بــۆ هــاوكاری هێــزی
پێشــمەرگە .عەلــی یونســی ،راوێــژكاری حەســەن رۆحانــی
ســەرۆكی ئێــران ،ســەبارەت بــە عێــراق رایگەیانــدووە
«ئێــران ئەمــڕۆ ئیمپراتۆریەتــە ،هــەر وەكــو پێشــوو ،بــە
درێژایــی مێــژوو و پایتەختەكەشــی ئێســتا بەغــدادە».14
ئــەم قســانەی یونســی وا لێكدرایــەوە ،ئاماژەیــە بــۆ
گەڕانــەوەی ئیمپراتۆریەتــی ساســانی فارســی ،كــە لەپێــش
ئیســامدا عێراقیــان داگیركــرد بــوو .بــەاڵم عەرەبســتانی
ســعودیە ،نیگەرانــی لــە قســەكانی یونســی دەربــڕی ،كــە
لــە مونتەدایەكــدا لەژێــر نــاوی (ناســنامەی ئێــران) لــە
تــاران ،بەپێــی هەواڵەكانــی (ئیســنا) ڕایگەیاندبــوو.
لــە ســیمینارێكدا كــە كۆلێــژی ئابــووری و لێكۆڵینــەوەی
سیاســی ،ســەر بــە زانكــۆی لەنــدەن ســازیكردبوو( ،ریچــارد
شــۆڤیڵد) پســپۆری جوگرافــی و سیاســی لــە ڕۆژهەاڵتــی
ناوەڕاســت بەوردی باســی لە ســەرلەنوێ دابەشــكردنەوەی
ناوچەكــە كــردووە ،كــە ســەد ســاڵ لەمەوبــەر بەگوێــرەی
ڕێككەوتننامــەی (ســایكس بیكــۆ) دابەشــكرا.
لــە بــارەی عێراقــەوە شــۆفیڵد وتــی« :عێ ـراق پێگەیەكــی
جوگرافــی سیاســی گرنگــی هەیــە ،هــەر لەبــەر ئەوەشــە
ئەمەریــكا ( )2003هاتــە عێراقــەوە ،بــەاڵم ئەمــڕۆ ئێ ـران
بەوپــەڕی هێــزەوە هاتوەتــە عێراقــەوەو نەخشــەكە لــە
بەرژەوەنــدی ئێــران گــۆڕاوە».
لەالیەكــی تــرەوە بەپێــی ئــەو نەخشــە تازەیــەی رۆژنامــەی
(نیویــۆرك تایمــز) لەبــارەی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتەوە
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باڵویكردۆتــەوە هاتــووە« ،عێـراق بــۆ ســێ هەرێمی(كــورد،
ســوننەو شــیعە) و ســوریاش بــۆ (عەلــەوی ،كــوردو
ســوننە) دابەشــدەكرێت ،ئەمــەش مانــای وایــە ئەمجــارە
عێــراق لەســەر بنەمــای ئیتنیكــی ،ئایینــی و مەزهەبــی
دابەشــدەكرێت» .ئێـران لــە دوای هاتنــی داعــش ،زۆربــەی
قســەو بیروبۆچوونەكانــی خــۆی بــە ئاشــكرا دەربــڕی،
ئاژانســی (ئیرنــا)ی ئێرانــی لەســەر زاری ســەید حەســەن
فەیــروز ئابــادی ،ســەرۆكی ئەركانــی هێــزی چەكدارەكانــی
ئێــران رایگەیانــد« :ئێمــە لــە عێراقــدا بــەدوای هیچــدا
ناگەڕێیــن ،بەڵكــو ســەروەری عێــراق بــە ســەروەری
خۆمــان دەزانییــن.
لەالیەكــی تــرەوە رۆژی  2015-3-17دەزگای هەواڵگــری
ئەمەریــكا ،ئێــران و حزبوڵــای لــە لیســتی تیــرۆر
دەركــرد ،15هەروەهــا رۆژنامــەی ()learsi fo emit eht
ی ئیرسائیــل لەســەرزاری جەیمــس كەالبــر بەڕێوەبــەری
دەزگاكــە رایگەیانــد« ،ئەمەریــكا ،ئێرانــی لــە لیســتی تیــرۆر
دەركــردوە ،چونكــە شــەڕی دژی داعــش ئەنجامــدا».
ئــەم پەیوەندییــە نهێنییانــەی ئەمەریــكا ،ئەگەرچــی تــازە
نییــەو دووبارەیــە ،چ لــە رووداوەكانــی ئەفغانســتان
و رزگاركردنــی لەدەســت تاڵیبــان بەهــاوكاری ئێــران،
پاكســتان لــە ( ،)1998-1997چ لــە رووخانــی رژێمــی
بەعــس لــە ســاڵی ( ،)2003كــە ئــەوكات ئەمەریكییــەكان
داوای گرەنتیــان لــە تــاران كردبــوو ،كــە هــاوكار دەبێــت،
نــەك دژ ،بــۆ ئــەو پرۆســەیەو پــاش چەندیــن دانیشــتنی
یەكێــك لــە ســەركردە كوردەكانــی عیــراق لەگــەڵ
كاربەدەســتانی تــاران ،رازی بــوون كــە دژ نەبــن ،هــاوكار
بــن و دواجــار هەرواشــیان كــرد.
كاتێــك ســەركردە كوردەكــە ئــەو گومانــە الی ئێرانییــەكان
دەڕەوێنێتــەوە كــە «ئەمەریــكا مەترســی نییــە لەســەر
ئێـران ،رووخانــی رژێمــی بەعســی عیراقیــش لــە قازانجــی
ئێــران و دۆســتە كــوردو شــیعەكانیەتی» ،ســەركردە
كوردەكــە ئــەوە بــە ئێرانییــەكان دەڵێــت ،كــە «ئایــا ئێــوە
لــە ئەفغانســتان زەرەرتــان كــرد كــە دۆســتە شــیعەكانتان

بەشــدار بوون لــە رووخانــی تاڵیبــان؟» ،ئێرانییــەكان دەڵێن
«بێگومــان قازانجــان كــردووە» ،ســەركردە كوردەكــەش
دەڵێــت «كەواتــە لــە عیـراق دوو جــار قازانــج دەكــەن ،كــە
دۆســتە شــیعەكانتان و كوردەكانیــش دەبنــە بەشــێك لــەو
دەســەاڵتە تازەیــەی عی ـراق و ئەمــەش بــۆ ئێ ـران باشــە».
دواجــار ئێرانییــەكان بۆچوونەكانــی ســەركردە كوردەكــەو
ئەمەریكییــەكان قبــوڵ دەكــەن ،كــە ئــەوكات ســەركردە
كوردەكــە میانگیــری نهێنــی دەكــرد لــە نێــوان تــاران و
واشــنتۆن .لــە كتێبــی خەاڵتــی بێگانــەی (فوئــاد عەجەمــی)
راوێــژكاری ئەمەریكییــەكان ســاڵی ( )2003دەربــارەی
عێــراق دەڵێــت« :ئەمەریــكا عێراقــی لەدەســت ســەدام
حســێن رزگاركــردو وەكــو خــەاڵت پێشكەشــی شــیعەكانی
كــرد».16
دووەم :ئێــران لــە ســەرەتای رووداوەكانــی بەهــاری
عەرەبــی توشــی تــرس و ڕارایــی بــوو ،لــە كۆتاییەكانــی

عەلــی یونســی ،راوێــژكاری حەســەن
رۆحانــی ســەرۆكی ئێــران ،ســەبارەت بــە
عێــراق رایگەیانــدووە «ئێــران ئەمــڕۆ
ئیمپراتۆریەتــە ،هەروەكــو پێشــوو ،بــە
درێژایــی مێــژوو پایتەختەكەشــی ئێســتا
بەغــدادە» ،ئــەم قســانەی یونســی وا
لێكدرایــەوە ،كـ ه ئاماژەیــە بــۆ گەڕانــەوەی
ئیمپراتۆریەتــی ساســانی فارســی
 2010و لــە ســەرەتای  2011كــە بــە خۆســوتاندنی
محەمــەد بوعەزیــزی لــە تونــس و ڕاكردنــی زەیــن
ئەلعابدیــن دەســتیپێكرد ،17چونكــە ئێــران پێیوابــوو،
ســیناریۆیەكی ئەمەریكــی و خۆرئاواییــە ،بــۆ ڕووخانــی
واڵتــە دیكتاتــۆرو میلیتاریســتەكانی ناوچەكــەو خۆرهەاڵتی
ناوەڕاســت ،كــە پێیوابــوو ،ئێرانیــش یەكێــك دەبێــت لــەو
واڵتانــە بۆیــە ڕووداوەكان تارانــی توشــی شــڵەژان كــرد،
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سعودیە بە پشگیریکردنی گروپە سەلەفییەکان تؤمەتبار دەکرێت

بەتایبەتــی كــە ئەنكــەرەی رەقیبــی تــاران زۆر خۆشــحاڵ
بــوو بــە ڕووداوەكانــی بەهــاری عەرەبــی .ئەردۆگانــی
ســەرۆك وەزیرانــی ئــەو كاتــەی توركیــا ،یەكــەم كــەس بــوو
چــوە لیبیــاو پشــتیوانی خــۆی لــە ئیخوانەكانــی تونــس و
میــر راگەیانــد ،18وردە وردە ســەرهەڵدانی دەســەاڵتی
ئیخوانەكانــی میــرو تونــس بــە هــاوكاری ســعودیەو
توركیــا تــا دەهــات تــرس و نیگەرانــی الی ئێرانییــەكان
زیاتــر دەكــرد.
بــەاڵم هــەر ئــەوكات ئێــران بڕیاریــدا لەجیاتــی ئــەوەی
وەكــو قوربانــی ســەیری ســیناریۆكان بــكات ،دەكرێــت
ببێتــە كارەكتــەرو بەشــێك لــە ســیناریۆكان قڵپبكاتــەوە.
ئێــران وردە وردە هاتــەوە ســەر خــۆی ،لــە فۆبیــای
رووخانــی دەوڵەتەكــەی دووركەوتــەوە ،هەوڵیــدا رێگــری
لــە دەخالــەت و پاوانخــوازی ســعودیە ،توركیــاو واڵتانــی
ســوننی بگرێــت ،هەربۆیــە ئێـران دەســتیكرد بــە جواڵنــدن
و خۆپیشــاندانی شــیعەكانی بەحرێــن كــە ()%56

ئایدیا دیپلۆماتیك

دانیشــتووانی ئــەو واڵتــە پێكدەهێنیــن ،كــە ژمارەیــان
نزیكــەی  53هــەزار كەســە ،19شــیعەكانی بەحرێــن،
ئێ ـران بــە پشــتیوانی خۆیــان دەزانــن ،ئێرانیــش هەمیشــە
بەحرێــن وەكــو پارێزگایەكــی ئێرانــی دەزانێــت.
ئــەو جواڵندنــەی شــیعەكان ،دواجــار واڵتانــی ئەنجومەنــی
كەنــداوی ناچــار كــرد ،هێــزە ســەربازییەكانیان بجوڵێنــن
بــۆ هــاوكاری حكومەتــی بەحرێــن و چوونــە نــاو
ئــەو واڵتــەوەو ســەركوتی خۆپیشــاندارەكانیان كــرد.
لەمبارەیــەوە «حكومەتــی بەحرێــن ،سیاســەتەكانی ئێرانــی
بــە سیاســەتێكی دوژمنكارانــە وەســفكرد».20
تــا دواجــار ئەنجومەنــی هاریــكاری كەنــداو ،هەرجــۆرە
دەســتێوەردانێكی ئێرانــی لــە كاروبــاری بەحرێــن
رەتكــردەوە ،وەزارەتــی دەرەوەی بەحرێــن لــە
راگەیەندراوێكیــدا دەســتێوەردانی دوبــارەی ئێرانــی لــە
كاروبــاری ناوخــۆی بەحرێــن پرۆتســتۆكردو رایگەیانــد
«قابیلــی قبوڵكــردن نییــەو كارێكــی نابەرپرســانەیە ،لــە

25

چوارچێــوەی پەیوەنــدی ناوچەیــی و نێودەوڵەتیــدا».21
واڵتانــی كەنــداو ئەوەیــان نەشــاردەوە كــە جواڵندنــی
شــیعەكانی بەحرێــن ،ئێرانــی لەپشــتەوەیە ،هەربۆیــە
دواجــار ئــەم ملمالنێیــە بەحرێنــەوە نەوەســتا ،ســوریا
بــووە ســەنرتاڵی ئــەو ملمالنێیــەی ئێ ـران و ســعودیە ،یــان
شــیعەو ســوننە ،تــا ئــەم ســاتەش بەردەوامــی هەیــە.
ســێیەم :رۆڵــی ئێـران لــە جواڵندنــی حوســیەكانی یەمــەن،
كــە شــیعەی زەیدیــن ،هاوســۆزن لەگــەڵ كۆمــاری
ئیســامی ئێرانــدا ،بــەدوای شۆڕشــی ئێــران لــە 1979
پەرەیگــرت ،ســاڵی  2014ســیناریۆی جیــاواز جیــاواز لــە
ناوچەكــەو بەتایبەتــی لــە یەمــەن ســەریانهەڵدا ،وەكــو
شۆڕشــی حوســیەكان ،ســەرلەنوێ ئێرانــی ناوچەیــی نێــوان
ســعودیەو ئێ ـران ،ئەگــەری شــەڕی ناوخــۆو ســەرهەڵدانی
جیابوونــەوەی باشــوری یەمــەن بــۆ جارێكــی تــر ،لەوانــەش
گرنگــر ،كاتێــك حوســییەكان دەســتیان گــرت بەســەر
ســەنعای پایتەختــدا ،هەســتی بــە مەترســی نزیــك و
راســتەوخۆ كــرد لەســەر ئەمنــی قەومــی ،لــە بەرامبــەردا
هــاوكاری هێــزە نەیارەكانــی حوســییەكانی كــرد كــە عەبــد
رەبــە مەنســور هــادی ســەرۆك كۆمــار ســەرۆكایەتی
دەكــرد ،ئەمــەش وەكــو لوبنــان دەكرێــت ســەیر بكرێــت.
بــەاڵم راكردنــی مەنســور هــادی لــە ســەنعاوە بــۆ عــەدەن،
بەتــەواوی رەوشــەكەی ئاڵۆزتــر كــرد تــا دواتریــش
حوســییەكان هەوڵــی كودەتایەكیــان لــە دژی مەنســور لــە
عــەدەن و ســەركەوتوو نەبــوون .22
نیگەرانــی ســعودیە ئــەوكات زیــادی كــرد ،كــە لەگــەڵ
كەوتنــی ســەنعاو دەستبەســەرداگرتنی گــەروی
بابوملەنــدەب كــە دەتوانێــت رۆژانــە ( )5.3ملیــۆن بەرمیــل
نــەوت رۆژانــە لــێ بگوازێتــەوە .لەپــاڵ ئەوەشــدا مەترســی
ئــەوە دەك ـرا كــە ئێ ـران دەســت بەســەر گــەروی هورمــز
و بابوملەنــدەب بــە تــەواوی بگرێــت ،كــە بــازاڕی گەرمــی
ڕۆژانــەی وزەو ئابــوری جیهانییــە.23
جەمــال بــن عومــەر ،نێــردەی نەتــەوە یەكگرتــووەكان
ڕەشــبینی خــۆی لــە بــارەی یەمــەن راگەیانــد ،چ لەبــواری

سیاســی ،چ لــە بــواری ئابــوری و گوزەرانــی خەڵــك.24
كــە چەندینجــار دەســەاڵتدارانی ئێــران بــە پشــتیوانی
حوســییەكان تاوانبــار كــرد لــە بــواری ســەربازی و مــاددی،
تــا دواجــار ئێــران چەندیــن ژێردەریایــی و كەشــتی
ســەربازی لــە كەنارەكانــی یەمــەن لــە كەنــداوی عــەدەن
و دەریــای ســور جێگیــر كــرد ،حوســیەكانی یەمــەن كــە
تەنهــا باوەڕیــان بــە پێنــج ئیاممــی یەكەمــە ،لــە ناوچــە
شــاخاوییەكانی یەمەنــدا نیشــتەجێن ،مێژوویەكــی لهپــڕ
پێكــدا هەڵپــژان و ملمالنێیــان هەیــە لەگــەڵ ســوننەكانی
یەمــەن ،لــە ســەردەمی ئیمپراتۆریەتــی عوســانیدا
ناوچــەی (دعســیر) دەوڵەمەنــد بــە نــەوت كەوتــە ژێــر
دەســەاڵتی ســعودیەو لــەو كاتــەوە شــیعەكانی یەمــەن
لەگــەڵ ســعودیە كەوتنــە شــەڕەوەو بوونــی بەشــێك لــە
شــیعەكانی زەیــدی لــە باشــوری ڕۆژئــاوای ســعودیە ،هــەر
لەوكاتــەوە ســەرچاوە دەگرێــت ،تــا ئــەم ســاتەش كــە
ملمالنێــی تونــدو بــەردەوام لەنێــوان هــەردووال هەیــە،
شــیعەكانی یەمەنیــش لەپــاش رووخانــی حكومەتەكــەی
عەلــی عەبدوڵــا ســاڵح ،تــا دێــت دەســەاڵتی زۆرتــرو
زیاتــر دەگرنــە دەســت و خەریكــە تــەواوی دەســەاڵتەكانی
لەالیــەن حوســیەكانی دۆســتی ئێرانــەوە كۆنــرۆڵ
دەكرێــت ،كــە مایــەی نیگەرانــی تــەواوی ســعودیەیە.
خالــد بــن بەنــدەر ســەرۆكی دەزگای هەواڵگــری ســعودیە
ڕایگەیانــد« :بێدەنــگ نابیــن لــە دەســتێوەردانی ئێـران لــە
كاروبــاری یەمــەن».25
لەمبارەیــەوە دكتــۆر وەحیــد هەمــزە هاشــم ،مامۆســتای
زانســتە سیاســییەكان لــە زانكــۆی جەمیــل ســعود
بۆچوونــی وایــە كــە ملمالنێكانــی ئێـران ،سـراتیژین لەگەڵ
هەڵگیرســاندنی شۆڕشــەكانی بەهــاری عەرەبــی و ڕوونــە
كــە تــاران دەیەوێــت هەژموونــی فارســی بگێڕێتــەوە ســەر
واڵتانــی عەرەبــی.26
بــە تایبــەت پێشــڕەوییەكانی ســاڵی  2014حوســییەكان
بــووە مایــەی نیگەرانــی ســعودیەو درێــژەی شــەڕی
ســوریاو ملمالنێــكان بلۆكــی شــیعی و ســوننی بــوون ،تــا
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كار گەیشــتە ئــەوەی لــە ژانویــەی  2015دەســتیان گــرت
بەســەر كۆشــكی كۆمــاری لــە ســەنعای پایتەخــت .پێشــر
عەبــد رەبــە مەنســور هــادی لــە ســەردانەكەی  2014بــۆ
ئەمەریــكا رایگەیاندبــوو« :ئێران پاڵپشــتی لە حوســییەكانی
یەمــەن دەكات و چەندیــن تــۆڕی ئێرانیــان لــە ســەنعا
دەســتگیركردووە .27ئەگەرچــی پــاش دەركەوتنــی هــادی
لــە ســەنعاو دەستبەســەرداگرتنی ماڵەكــەی ،بــەاڵم دواجــار
لــە 62ی شــوباتی  1520ئەنجومەنــی ئاسایشــی ،هــادی بــە
ســەرۆكی شــەرعی یەمــەن لەقەڵەمــدا ،بــەاڵم حوســیەكان
پابەنــد نەبــوون.28
بــە واتایەكــی تــر ،ئێرانییــەكان لەكــوێ فشــارییان بخرێتــە
ســەر لەالیــەن ســعودیە ،توركیــاو واڵتانــی كەنــداوی
فارســی ســوننیەوە ،لــە جێگــەی تــر كارتــی فشــاری خــۆی

هیــچ دوور نییــە كــە لــە داهاتــوودا
حوســییەكان ببنە خاوەنی دەوڵەتی یەمەن
و وەك لێكۆڵــەرە خۆرئاواییەكانیــش دەڵێن
«رەنگــە ئێــران گــەرووی (بابولمەنــدەب) لە
یەمــەن بخاتــە ژێــر چنگــی خۆیــەوە»
دژی ئــەو واڵتانــە بەكاردەهێنێــت.
بــۆ منوونــە لەگــەڵ ئیــارات ،كارتــی دوورگەكانــی ئەبــو
موســا ،تونبــی گــەورەو بچــوك ،لەگــەڵ ســعودیە ،شــیعە
نشــینەكانی ســعودیەی ســنوری یەمــەن و جوواڵنــی
حوســییەكان ،لەگــەڵ بەحرێــن زۆرینــەی شــیعە نشــینن،
لەگــەڵ توركیــاش هێــزە كوردییــە چاالكەكانــی وەكــو
پارتــی كرێكارانــی كوردســتان ،لــە ملمالنێــی نێــوان ئــەو
جەمسەرگەریانەشــدا پشــتیوانی هەمــوو نەیارەكانــی ئــەو
واڵتانــەو بگــرە خۆرئــاواش دەكات ،لــە بابەتــی هێــزە
كوردییەكانــی ســەر بــە یەكێتــی دیموكــرات (پەیــەدە)
و (یەپەگــە) یــان حزبوڵــاو هێــزە شــیعە عەلەویەكانــی
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ســوریای ســەر بــە ئەســەد ،تــا دەگاتــە چیــن ،روســیاو
كۆریــای نەیــاری خۆرئــاواش.29
واتــا جواڵنــی حوســییەكان لــە ڕابــردوودا ،گەورەبوونــی
كێشــەكەیان لــە دوا دوای حوكمــی عەلــی عەبدوڵــا
ســاڵح و پــاش رووخانیشــی ،رۆڵــی ئــەوان بــە شــێوەیەكی
چاوەڕواننەك ـراو گەشــەیكرد ،كــە جگــە لــە دەستبەســەردا
گرتنــی ســەنعای پایتەخــت و شــوێنە ســراتیژییەكان
مەترســی گــەورەی لەســەر عەرەبســتانی ســعودیە
دروســتكرد ،تــا دەهــات رەوشــی یەمــەن ســیناریۆی
جیــاواز جیــاوازی بەخۆیــەوە دەبینــی ،كــە لــە ســەرەتای
 4102یەمــەن بــووە مەیدانــی ناوخــۆ و دەركەوتنــی
ســعودیەو ئێـران ،دەركەوتنــی شــەڕی ناوخــۆو دەركەوتنــی
خواســتی ســەرلەنوێ باشــورییەكان بــۆ ســەربەخۆیی ،ئــەم
ملمالنێیانــە دوای دەستبەســەرداگرتنی ســەنعا دەركــەوت،
كــە ســعودیە رایگەیانــد« :ئەمــە مەترســی راســتەوخۆی
لەســەر ئەمنــی قەومــی ســعودیە هەیــە» تەنانــەت
وا خوێندرایــەوە ،كــە دووبارەبوونــەوەی ســیناریۆكانی
رابــردووی لوبنانــە.
ئــەوەی كــە زیاتــر ســعودیەی نیگــەران كــرد ،ئــەو كاتــە
بــوو كــە ئێــران لەســەر زاری عەلــی ئەكبــەر ویالیەتــی
ڕاوێــژكاری خامنەئــی ســەركەوتنیان لــە یەمــەن دوای
دەستبەســەرداگرتنی ســەنعا راگەیانــد ،دواتریــش
حوســیەكان دوانــزە پارێزگایــان خســتە ژێــر كۆنرتۆڵــی
خۆیــان و نزیكبوونــەوە لــە گــەروی بابوملەنــدەب ،كــە
گرنگییەكــی بازرگانــی نێودەوڵەتــی هەیــەو رۆژانــە
( )5.3ملیــۆن بۆشــكە نــەوت پێیــدا تێپــەڕ دەبێــت و
ئەمــەش نیگەرانــی الی ســعودیە دروســتكرد ،كــە ئێــران
دەســتبگرێت بەســەر هــەردوو گــەرووی هورمــز و
بابوملەنــدەب.30
هیــچ دوور نییــە كــە لــە داهاتــوودا حوســییەكان
ببنــە خاوەنــی دەوڵەتــی یەمــەن و وەك لێكۆڵــەرە
خۆرئاواییەكانیــش دەڵێــن «رەنگــە ئێــران گــەرووی
(بابوملەنــدەب) لــە یەمــەن بخاتــە ژێــر چنگــی خۆیــەوە».
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ئەگەرچــی ئەنجومەنــی ئاســایش لــە فێربایــەری 2015
داوایكــرد لــە حوســییەكان ،كــە هەمــوو هێزەكانیــان لــە
دامــەزراوە دەوڵەتییــەكان بكێشــنەوە.
ســەرەڕای ئەوانــە ئێــران لەكاتێكــدا لــە كەناراوەكانــی
دەریــای ناوەڕاســتەوە ،لەڕێگــەی لوبنــان و ســوریاوە
وەكــو زلهێزێكــی گــەورەی دەریــای ناوەڕاســت دەبیرنێــت،
بەمشــێوەیە ئــەو دوو پێگــە جوگرافــی و جیۆســراتیژیە
رۆڵــی ئێ ـران لــە ناوچەكــە یەكجــار گــەورە دەكــەن ،كــە
مەترســی زۆری بــۆ ســەر عەرەبســتانی ســعودیە دەبێــت،
وەكــو لێكۆڵــەرە خۆرئاواییــەكان دەڵێــن «ئەگــەر ئێــران
لەســەر ئــەم سیاســەتانەی بــەردەوام بێــت ،رەنگــە ئیــر
هــەردوو تەنگــەی (هورمــز و بابوملەنــدەب) 31بخاتــە ژێــر
دەســەاڵت و چاودێــری خۆیــەوە» .جگــە لــەوەی ئەمــڕۆ

ئەگــەر لــە ڕووی جوگرافــی و سیاســییەوە
ئێــران زلهێزێكــی ناوچەیــی و تارماییەكــی
ســامناكی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت بێــت ،لــە
ڕووی مەزهــەب و دینییــەوە دوو پانتایــی
گــەورەی لەنــاو جیۆپۆلیتیكــی عەرەبــی،
توركــی ،بگــرە هینــدی و ئەفریقایــش
هەیــە ،بەهــۆی بــاوی و جیۆپۆلۆتیكــی
شــیعە لــە ناوچەكــەدا
ئێ ـران ناوچەیەكــی جوگرافــی س ـراتیژی لەبەردەســتدایە،
كــە زاڵــە بەســەر دەریــای قەزویــن و كەنــداوی فارســدا.
بەواتایەكــی تــر ،ملمالنێكانــی ئێــران لــە ناوچەكــە
بەتایبەتــی لــە كەنــداوی فــارس ،بەپلــەی یەكــەم لەگــەڵ
عەرەبســتانی ســعودیە-دایە ،چ وەكــو زلهێــزی ئابــوری -
نــەوت ،چ وەكــو واڵتێكــی خــاوەن پێگــەی جیۆپۆلۆتیكــی
و جیۆس ـراتیژی لــە ناوچەكــە ،كــە بــە نزیكرتیــن دۆســتی
ئەمەریــكاو خۆرئــاوای نەیــاری تــاران دادەنرێــت.
بۆیــە جووڵــەی بەهێــزو خێ ـرای حوســیەكان لــە یەمــەن،
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بەپلــەی یەكــەم پەیوەســتە بــە گەمارۆدانــی ســعودیە
لــەالی باشــورەوەو لــەالی باكوریشــەوە بــە جموجوڵــی
شــیعەكانی بەحرێــن گەمــارۆی داوە ،هــەر بۆیــە ســعودیە
و هاوپەیامنەكانــی لــە كۆتایــی مارســی  ،2014گەردەلولــی
زەبــری راگەیانــد و هێرشــە ئاســانیەكانی بــۆ ســەر عەدەن
و پێگــە ســەربازییەكانی حوســییەكان و الیەنگرانــی عەلــی
عەبدوڵــا ســاڵح-یان كــرد .ئەگــەر ســەیرێكی رێــژەی
شــیعە زەیدییەكانــی یەمــەن بكەیــن لەكــۆی ( )31ملیــۆن
و ( )500هــەزار دانیشــتووی یەمــەن ( )5ملیــۆن شــیعەن.
بــەدوای رووداوەكانــی بەهــاری عەرەبیــش رۆڵــی
حوســیەكان جارێكــی تــر بەشــێوەیەك ســەریهەڵدایەوە
كــە لــە مێــژووی چەندیــن دەیــەی رابــردوودا بــێ
وێنــە بــووە .لــە پرێــس كۆنفرانســێكدا شــازادە ســعود
فەیســەڵ وەزیــری دەرەوەی عەرەبســتانی ســعودیە،
كاتێــك لەبــارەی بارودۆخــی یەمــەن لێیــان پرســی
مەترســییەكانی نەشــاردەوە .لــە ســەردانەكەی عەبــد
رهەبــە مەنســور هــادی ،ســەرۆكی یەمــەن بــۆ ئەمەریــكا
لــە ســێپتەمبەری  ،2012ناوب ـراو ئــەوەی نەشــاردەوە كــە
ئێــران دەســتوەردەداتە كاروبــاری ناوخۆیــی یەمــەن و
تــۆری شــاراوەی هەیــە لــە ســەنعا ،تەنانــەت حكومەتــی
یەمــەن بــاس لــەوە دەكات كــە دەســتیان گرتــووە بەســەر
كەشــتییەكی ئێرانــی كــە هەڵگــری موشــەك و دژە تانــك
بــوو بــۆ حوســیەكان ،تەنانــەت حكومەتــی یەمــەن
داواكاری رەســمی پێشكەشــی ئەنجومەنــی ئاسایشــی
نێودەوڵەتــی كردبــوو.
چــوارەم :فاكتەرێكــی تــری گرنــگ ،كــە رۆڵــی تــاران لــە
ناوچەكــەدا بــەرەو كێرڤــی هەڵكشــاو دەبــات مەســەلەی
دەستڕاگەیشــتنیەتی بــە چەكــی ناوەكــی ،كــە وەكــو
چاودێــران دەڵێــن دوور نییــە ئێــران دەرئەنجــام ببێتــە
خاوەنــی چەكــی ناوەكــی ،ئــەوكات دەبێــت هەمــوو
الیــەك تارمایــی ئێرانــی خــاوەن چەكــی ناوەكــی قبوڵبكەن،
وەكــو چــۆن ناچــارن مــل بــۆ زۆر لــە داواو گێچەڵەكانــی
كۆریــای باكــور بــدەن ،بەتایبــەت لــە نۆڤمبــەری 2013

29

منایشی سوپای قەتەر

كــە پــاش دەیــان دانیشــتنی ئێ ـران لەگــەڵ گروپــی ()1+5
لــە مۆســكۆو ئەنكــەرەو بەغــدا ،كــە داوا دەكرێــت ئێـران
رێــژەی یۆرانیــۆم بــۆ ( )%20كەمبكاتــەوە )%5( ،زیاتــر
یۆرانیــۆم نەپیتێنێــت و واز لــە كاركــردن لــە بنكــەی ناتانــز
بهێنێــت ،ســەرەڕای ئــەوەی كــە دواجــار لەمبارەیــەوە
ئێــران ملیــدا بــۆ ئیمزاكردنــی رێكەوتننامەكــە و لــۆزان
بــووە ســەرەتایەك بــۆ لێســەندنەوەی مافــی دەســتكەوتنی
وزەی ناوكــی لەتــاران.
ســەرەنجام دانیشــتنەكان بــێ ئــاكام بــوو ،واڵتانــی
ئەمەریــكاو خۆرئــاوا بڕیــاری ســەپاندنی گەمــارۆی ئابــوری
و نەوتــی و ســەربازیان دا بەســەر ئێرانــدا ،ئامــاژەكان بــاس
لــەوە دەكــەن ،كــە دابەزینــی نرخــی نــەوت بــۆ ( )53دۆالر
لــە ســەرەتای  2015دا هێنــدەی مانــاو مەغ ـزای سیاســی
هەبــوو ،بــۆ دروســتكردنی فشــار لەســەر ئێ ـران و روســیا،
هێنــدە قەیرانێكــی لــە بنەڕەتــدا ئابــوری نەبــوو.
لەمبارەیــەوە یەكێــك لــە شــیكارە ئێرانیــەكان ســورە
لەســەرئەوەی كــە «داواكاری دەســتبەرداربوونی بەرنامــە

ئەتۆمییەكەمــان ســوكایەتیپێكردنە ،وەك ئــەوە وایــە
نەتوانیــن لــە خواردنگەیــەك داوای خواردنێــك بكەیــن ،كــە
هەمــووان دەیخــۆن.23
هەرچەنــدە دۆســیەی ئەتۆمــی ئێـران ،دۆســیەیەكی گرنگی
كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتییــە ،بــە پلــەی یەكــەم ئیرسائیــل و
زۆر لــە واڵتانــی تــر وەك ســعودیەو پاكســتان بەمــكارە
نیگەرانــن ،بــەاڵم ئێ ـران تــا ئــەم ســاتەش ســورە لەســەر
بەرهەمهێنانــی چەكــی ناوەكــی و بیانووشــی هەیــە كــە
واڵتەكــەی لــە مەترســیدایەو روبــەڕووی پالنــی ناوچەیــی
و نێودەوڵەتــی بووەتــەوە .چاودێــران پێیانوایــە ،ئێــران
ســەرەڕای ئەوانــە ،هەســت بــە نائارامــی نزیكــی ئەمەریــكا
دەكات لــە عێـراق و ئەفغانســتان ،لەالیەكــی تریشــەوە لــە
توركامنســتان و پاكســتان ،ســەرەڕای بوونــی كەشــتیگەلی
زۆری لــە ئاوەكانــی كەنــداوی فــارس لــە قەتــەرو بوونــی
هــاوكاری و هەماهەنگــی گــەورەی نێــوان ئەمەریــكا،
ســعودیە ،ئەمەریــكاو توركیــا لەالیەكــی تــرەوە.
هەندێــك ســەرچاوە ژمــارەی شــیعەكانی جیهــان بــە
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( )300ملیــۆن كــەس دەزانــن و لەوبارەیــەوە دەڵێــن:
«لــە ئێســتادا ( )57ملیــار دانیشــتووی زەوی نزیكــەی
( )3.1ملیــار موســوڵامنن ،كــە لــەو ژمارەیــە ( )1ملیاریــان
ســوننەن (حەنەفــی ،شــافعی ،حەنبەلــی ،مالكــی) و ()300
ملیــۆن شــیعەن (شــیعەی دوانــزە ئیــام ،عەلــی اللهــی -
عەلەوییــەكان ،زەیــدی ،ئیســاعیلیەن).33
پێنجــەم :بــەدوای ســەركەوتنی شۆڕشــی خەڵكــی ئێـران لــە
ســاڵی  ،1979ئێـران وەكــو ســیمبول ،مەرجــەع و ســەنرتاڵی
ســەرەكی شــیعەكانی دونیــا ســەیر دەكرێــت ،لــە زەمینــەی
واقیعیشــدا رۆڵــی ئێــران وەكــو مەرجــەع دەبیرنێــت و
پراكتیــزە دەكرێــت.
بوونــی ( )300ملیــۆن شــیعە لــە جیهانــدا ،34بــە جیــاوازی
ئاڕاســتە جیاجیاكانیــەوە ،وایكــردووە ئێــران كاریگــەری
لەســەر هەموویــان دابنێــت ،تــاران بێتــە ســەنرتاڵی ئــەو
ئاڕاســتە جیاجیایانــەو كۆكردنەوەیــان لەژێــر چەتــری
شــیعەگەرایی و مەترســی مەزهەبی و سیاســی واڵتەكانیان،
ڕەنگــە زۆریــش ســادە بێــت ،كــە ئێســتا هەمــوو جیهــان
دەزانێــت ئێــران شــیعەكانی لوبنــان و حزبوڵــا ئاڕاســتە
دەكات ،حەســەن نەرسوڵــا خــۆی دەڵێــت «مــن ســوژدە
بــۆ دوو كــەس دەبــەم ،خــوداو خامنەئــی».
ئێــران حوســییەكان لــە یەمــەن ئاڕاســتە دەكات،
عەبدوملەلیــك ئەلحوســی وەكــو شــیعەیەكی نوێنــەری
تــاران مامەڵــە دەكات ،ئێرانــە عەلەوییــەكان لــە ســوریاو
توركیــا دەجوڵێنێــت ،ئێرانــە شــیعەكانی عیـراق رابەرایەتــی
دەكات و قــوم وەكــو نەجــەف ســەیر دەكات.
ئەگــەر لــە ڕووی جوگرافــی و سیاســییەوە ئێــران
زلهێزێكــی ناوچەیــی و تارماییەكــی ســامناكی خۆرهەاڵتــی
ناوەڕاســت بێــت ،ئــەوا لــەڕووی مەزهــەب و دینیــەوە دوو
پانتایــی گــەورەی لەنــاو جیۆپۆلیتیكــی عەرەبــی ،توركــی،
بگــرە هینــدی و ئەفریقایــش هەیــە ،بەهــۆی بــاوی و
جیۆپۆلۆتیكــی شــیعە لــە ناوچەكــەدا .فەرمانــدەی ســوپای
پاســداران لــەو بارەیــەوە رایگەیاند»شۆڕشــی ئیســامی
بەخێرایــی لەپێشــكەوتندایە ،نــەك لــە فەڵەســتین ،بەڵكــو

ئایدیا دیپلۆماتیك

لــە عێــراق ،ســوریا ،یەمــەن و خەڵكــی ئــەو واڵتانــەن
سوپاســگوزاری میللـــەتی ئێرانــن».35
«رۆژانــە چاودێرانــی سیاســی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت
و نزیــك ،كــە واڵتگەلــی وەك لوبنــان تــا پاكســتان،
لــە تاجیكســتانەوە تــا ئیامراتــی یەكگرتــووی عەرەبــی
دەگرێتــەوە ،بینــەری شــتگەلێكن كــە شــیعەكان رۆڵــی
ســەرەكیان هەیــە لــەو جەنگانــەدا».
قەیرانــی ئەفغانســتان ،نائارامییەكانــی باشــوری پاكســتان،
چارەنووســی ســوریاو جێگــری ســعودیە ،كێشمەكێشــی
توركیــا ،لــە تێكــڕای ئــەم منوونانــەدا وشــەی شــیعە
دەبینیــن لــە ســتونە رۆژنامەنووســییەكاندا.36
بێگومــان ئێ ـران هێنــدەی توانــاو قــودرەت لــە مەســەلەی
شــیعەگەرایی ،دیــوە مەزهەبییەكــە وەردەگرێــت ،هێنــدە
نەیتوانیــوە ســوود لــە جوگرافــی سیاســی و ســەربازییەكەی
وەربگرێــت ،ئەگەرچــی هەردووكیــان بەپــاڵ یەكــەوە ،دوو
هێــزی گەورەیــان بــە ئێـران بەخشــیوە.
بــۆ ئێ ـران ئاســان نییــە هــەركات ویســتی ســوپا بنێرێتــە
عیراقــی دراوســێی ،ئەگەرچــی هیــچ مەترســییەك لەســەر
دوو ســنور ڕووبــەڕووی نابێتــەوە ،بــەاڵم لــەوە گرنگــر
ئەوەیــە كــە ئێــران لەمێــژە ســوپایەكی لــە عیــراق
بونیــاد نــاوە ،كــە ئایدۆلۆژیاكــەی وابەســتەگی هەیــە
بــە تارانــەوە ،بــێ ســێ و دوو ئێرانــی وەكــو رابــەری
جیهانــی شــیعە قبوڵــە .قســەكەش ئــەوە نییــە كــە ئێ ـران
لــەم چەنــد ســاڵەی ئەخیــردا ئــەم جەمــاوەرە شــیعەی
ســازمان دابێــت ،یــان لەپــاش رووخانــی بەعــس ئەوانــی
گرتبێتــە خــۆی ...نەخێــر ،بەڵكــو لەگــەڵ هاتنــە ســەر كاری
كۆمــاری ئیســامی ئێـران لــە ســاڵی  1979ئــەم سـراتیژەی
گرتووەتــە بــەرو لــە تــاران داڵــدەی داون ،پەناگــەی بــۆ
دروســتكردوون .حــزب و هێــزی سیاســی چەكــداری بــۆ
پێكهێنــاون.
تەنانــەت ئێــران لــە دەیــەی هەشــتاكان هێزگەلــی
شــیعەی گرتــە خــۆی ،كــە پێكهاتبــوون لــە دەیــان هێــز
لــە هەڵبژاردنەكانــی  2004بوونــە یــەك لیســت بــەدر،
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حزبــی دەعــوەی ئیســامی ،ئەنجومەنــی بــااڵی ئیســامی،
بــەدر ،حزبــی دەعــوەی ئیســامی – رێكخســتنی عێ ـراق،
حزبــی فەزیلــە ،رەوتــی ســەدر ،چەندیــن حــزب و
كەســایەتی و الیەنــی شــیعەی كــوردی فەیلــی ،لەســەرو
هەمــوو ئەوانەشــەوە مەرجەعــی گــەورەی شــیعی (عەلــی
سیســتانی) لــە عێــراق كــردە مەرجــەع و كاریگــەری
گــەورەی لــە عێــراق دانــا.37
بەپێــی ســەرچاوەكانی كۆمســیۆنی بــااڵی ســەربەخۆی
هەڵبژاردنەكانــی عێــراق بــۆ ســاڵی ( )2006هاوپەیامنــی
عێراقــی یەكگرتــوو ،كــە لــە هێــزە شــیعەكانی
پێكهاتبــوو ،توانــی ( )821كورســی بــە رێــژەی ()%46.55
بەدەســتبهێنێت ،38پاشــان كــوردەكان و دواتــر ســوننەكان.
ئەمــە ئاماژەیەكــی گرنــگ بــوو كــە ئێـران رۆڵــی كاریگەری
لەســەر شــیعەكانی عێــراق هەیــەو ســەركەوتنی
شــیعەكانیش ئــەوەی ســەملاند كــە عێــراق لەدەســت
ســوننە دەرچــووە ،كاتــی ئەوەیــە شــیعەكان تۆڵــەی
رابــردوو بكەنــەوە .لەوكاتــەوە شــەڕ تــا دەگاتــە ئێســتا،
شــیعەكان ئەكســەریەتی زۆر بــوون و ســوننەكانیش
بوونەتــە كەمینــە ،دژی دوژمــن و حكومەتــی بەغــداو
حكومەتــی ئێرانــی ،یــان ســەفەوی نــاوی دەبــەن.
ئــەوە لەكاتێكدایــە ،بەپێــی دەســتووری ســاڵی ()2005
هاتــووە كــە «عێـراق واڵتێكــی فــرە نەتــەوەو مەزهــەب و
بەشــێكە لــە جیهانــی ئیســامی و ئەندامــی دامەزرێنــەری
كارای واڵتانــی عەرەبییــە ،39بــەاڵم هەرگیــز دوای رووخانی
بەعــس حكومەتــی عێراقــی پابەنــد نەبــووە بــە جیهانــی
ئیســامی و خۆیشــی نەبەســتەوە بــە جیهانــی عەرەبــی و
بگــرە مەرجــەع و ســەرچاوەی بڕیارەكانــی تــاران بــوو نــەك
واڵتانــی ئیســامی و جیهانــی عەرەبــی.
راهێنانــی ســەربازی پێكــردوون .لــەڕووی ئایدۆلۆژییــەوە
ئــەو قەناعەتــەی ال دروســتكردوون ،كــە ئێــران بــە
مەرجــەع و ســەنرتاڵی خۆیــان بزانــن .هــەر واشــیانكردووە،
هەربۆیــە چاودێرانــی خۆرئــاواش دانیــان بــەوەدا نــاوە،
كــە ئــەوە ئێرانــی شــیعەیە عیــراق بەڕێــوە دەبــات و
تەمیم بن حەمەد ،ئەمیری قەتەر
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دەتوانێــت قەیــران دروســتبكات و عیــراق وەكــو كارتــی
فشــار بەكاربهێنێــت.40
هــاوكاری ئێـران بــۆ هێــزە شــیعە عێراقییــەكان لــە شــەڕی
داعــش لــەدوای پەالماردانــی موســڵ ،بەگرنگییــەوە
باســدەكرێت ،ماڵپــەری مــەرشق نیــوز ،كــە لــە ســوپای
پاســدارانەوە نزیكــە دەنوســێت «گروپەكانــی بــەدر،
حزبوڵــای عێــراق ،ســەرایا خوراســانی ،عصائــب اهــل
الحــق ،كەتیبــەی ئیــام عەلــی ..ســەر بــە ئێرانــن ،لەالیــەن
ســوپای پاســدارانەوە یارمەتــی دەدرێــن».
بــاس لــەوەش دەكرێــت كــە ژانویــەی  ،2015حەمیــد
تەقــوی ،كــە «ئەندازیــاری دامەزرێنــەری گروپــە چەكــدارە
شــیعەكانی عێــراق بــووە ،لــە شــاری ســامەرا لەالیــەن
گروپــی تیرۆریســتی داعشــەوە كــوژراوە».41
لــە دواییــن دیــداری جــۆن كیــری وەزیــری دەرەوەی
ئەمریــكاو شــازادە ســعود فەیســەڵ وەزیــری دەرەوەی
عەرەبســتانی ســعودیەو فەیســەڵ لەبــارەی عێراقــەوە كــە
پرســیاری لێكــرا ســەبارەت بــە شــەڕی ســوپای عێــراق و
حەشــدی شــەعبی و گرتنــەوەی شــاری تكریــت لەدەســت
داعــش و هەواڵــی بەشــداریكردنی قاســم ســولەیامنی
فەرمانــدەی هێــزی قــودس پرســیاری لێكــرا ،ســعود
فەیســەڵ وتــی« :بارودۆخەكــەی تكریــت منوونەیەكــی
باشــە بــۆ ئــەوەی لێــان تێبگــەن كە بۆچــی ترســی ئێرامنانە
هەیــە ،ئێــران خەریكــی داگیركردنــی عێراقــە ،ئەمــەش
ئایدیا دیپلۆماتیك

ئــەو ترســەیە كــە ( )2003ســعودیە هەیبــوو لــە رووخانــی
عێــراق ،هەربۆیــە توێژەرێكــی ســعودیە بــە نازنــاوی
(قاســم ســوپەرمەن) پێبەخشــینی خۆتێوەگالنەكــەی ئێـران
یــان شــیعەكان لــە یەمــەن ،بەحرێــن ،ســوریا ،لوبنــان
و عێــراق هــۆكاری ئــەوەن ســعودیەكان ترســیان لــە
پەیوەنــدی ئەمەریــكاو ئێ ـران هەبێــت» .ســعود فەیســەڵ
دەڵێــت« :خەمــی تێوەگالنــی نابەجێــی ئێرامنــان هەیــە
لــە ناوچەكــەداو دەبێــت بــەر بــەو چاالكییانــەی ئێــران
بگیرێــت.42
لەالیەكــی تــرەوە ،بــۆ ئێــران ئاســان نییــە ،بەئاســانی
دەســتی بەهــاوكاری حوســیە شــیعە زەیدیەكانــی یەمــەن
بــگات .بــەاڵم ئێــران لەمێــژە پێگەیەكــی كۆمەاڵیەتــی،
دیینــی و مەزهەبــی لــە یەمــەن بــۆ خــۆی دروســتكردووە،
لەڕێگــەی حوســیەكانی یەمەنــەوە ،تــا ئەوكاتــەی حزبــی
(ئەنســاروڵاڵ) یــان بــۆ دروســتدەكات( ،حســێن ئەلحوســی)
دەكاتــە رابەریــان تــا ســاڵی  2004لــە روبەڕووبونەوەكانــدا
لەگــەڵ هێزەكانــی ئەوكاتــی یەمــەن دەكوژرێــت و دواتــر
عەبدوملەلیكــی كــوڕی شــوێنی دەگرێتــەوە ،ئــەم گەنجــە
شــیعە یەمەنییــە ،كــە گۆشــكراوی تارانــە ،لــە وەاڵمــی
واڵتانــی كەنــداو كــە دەڵێــن لــە ئێــران لــە رێگــەی
حوســیەكانەوە دەســت بەســەر یەمەنــدا گرتــووە.
عەبدوملەلیــك ئەلحــوس لــە وتارێكــدا لــە كەناڵــی
مەســیرەی ســەر بــە گروپــی ئەنســاروڵاڵی باڵــی سیاســی
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حوســییەكان رایگەیانــد «كــە واڵتانــی كەنــداو هەوڵــی
پڕچەككــردن و هاوكاریكردنــی مــاددی چەكدارەكانــی
قاعیــدە لــە دەرەوەو نــاوەوەی واڵت دەكــەن بــۆ ئــەوەی
یەمــەن داگیــر بكــەن».
واڵتانــی كەنــداو بەئاشــكرا رایدەگەیەنــن كــە ئێران مەشــق
بــە چەكدارانــی حوســی دەكات لــە ســوریا ،لەمبارەیــەوە
ئاژاناســی (ئاكــی) ئیتاڵیــا باڵویكــردەوە ،كــە چەكــدارە
حوســییەكانی لــە ســوریا مەشــق و راهێنانیــان پێدەكرێــت
بــەر لــەوەی بگەڕێنــەوە بــۆ واڵتەكانیــان ،ســوپای
پاســدارانی ئێــرأن بــە هــاوكاری چەكــدارە حوســییەكانی
یەمــەن دێتــە ســوریاو هــەر كاروانێــك ( )100كــەس دەبن.
ئــەوەی پێــش  35ســاڵ خومەینــی كردبوویــە مانیفێســتی
شۆڕشــی «مــردن بــۆ ئیرسائیــل ،مــردن بــۆ ئەمەریــكا»
ئێســتا حوســییەكان لــە ســەعدە لــە باشــوری یەمــەن ئــەم
دروشــانە بــە ئیامنــەوە دەڵێنــەوە.
واتــا ئێ ـران ،كار لەســەر ســنورە جوگرافیــەكان نــاكات ،لــە
بابەتــی واڵتانــی دراوســێ تــا ببێتــە هێزێكــی ناوچەیــی،
ئێــران كار لەســەر الیەنــی ئابــووری نــاكات تــا ببێتــە
هێزێكــی ناوچەیــی ،بەڵكــو ئەگەرچــی ئەمانــە پەراوێــز
ناخــات ،ئەگەرچــی ئێـران پەیوەندییەكانــی لەگــەڵ واڵتانی
دراوســێ لەگــەڵ زۆرینەیــان خراپــە ،ئێــران رێــك كار
لەســەر پێگــەی كۆمەاڵیەتــی ،شــیعەكانی جیهــان دەكات،
زۆر باشــیش ســوودی لەمجــۆرە پەیوەندییــە مەزهەبییــە،
سیاســییە وەرگرتــووە« .بــۆ منوونــە ،ئێــران ســنورەكانی
ناگاتــەوە واڵتــی یەمــەن ،بــەاڵم لــە واڵتــی ســۆماڵ راهێنــان
بــە چەكــدارە حوســیەكان دەكات».
واتــا راهێنــان بــە هێزێــك دەكات ،كــە پێگەیەكــی
جەمــاوەری گەورەیــان هەیــە لــە یەمــەن ،بــەاڵم لەڕێگــەی
مەزهەبــەوە ،كەواتــا ئێــران رۆڵ و قودرەتــی خــۆی لــە
یەمــەن پیــادە دەكات .یــان بــۆ منوونــە ،ئێ ـران زۆر بــۆی
گرنگــە كــە كار لەســەر شــیعەكانی كەنــداوی فــارس بــكات
و ســەرنجیان رابكێشــێت ،كــە تــاران ماڵــی هەموویانــە.
داكۆكیــان لێــدەكات و لــە مەترســی دەوڵەتــە ســوننیەكان

دەیانپارێزێــت.
ئێ ـران ئەمــە دەڵێــت ،بــەاڵم راستیەكەشــی ئەوەیــە ئــەو
جیۆپۆلیتیكــەی كــە شــیعە تێیــدا قــەراری گرتــووە لــەو
ناوچەیــەدا« ،نزیكــەی %70ی كەنــداوی فــارس شــیعەن،
ئــەوە لەكاتێكدایــە كــە ســێ لەســەر چــواری یەدەگــی
نەوتــی جیهــان لــەو ناوچانــەن».43
ســەرەڕای ئەوانــەش ئێــران ئەگەرچــی هەوڵدەدرێــت
لەالیــەن ئەمەریــكاوە فەرامــۆش بكرێــت یــان گۆشــەگیر
بكرێــت ،بــەاڵم ئێران وەكــو واڵتانی بەرازیل ،كازاخســتان و
ســعودیە لــەڕووی دیبلۆماســییەوە واڵتێكــی پێشــكەوتووەو
دەتوانێــت ســوود لــە چەنــد هێــز وەربگرێــت .بــۆ منوونــە
لەگــەڵ چیــن چەندیــن رێككەوتنــی گــەورەی واژۆ كردووە،
لــە بوارەكانــی وزە ،ژێرخــان و چەكــدا .وەك گرێبەســتێك
بــە بــڕی  70ملیــار دۆالر بــۆ گواســتنەوەی گازی رسوشــتی
لــە كێڵگــەی پــارس – باشــووری ئێــران لــە گەورەتریــن
كێڵگــەی ئێـران لــە پەرەپێدانــی كێڵگــەی زەبەالحــی نــەوت
لــە هەرێمــی كوردســتانی ئێــران و بونیادنانــی چەندیــن
وێســتگەی الوەكــی نــەوت لــە دەریــای قەزویــن لــە
بونیادنانــی هێڵــی میــرۆ لــە تــاران.44
كەواتــە ئێــران دەتوانێــت بــە بەدەســتهێنانی پشــتگیری
شــیعەكان ،ســودی ئابوریــش چنــگ بخــات و كارتــی
فشــاریش بــن بــۆ نەیارانــی ئێــران.
ئەمــەش ئــەوە دەگەیەنێــت ،لــە قەیرانەكانــی ناوچەكــەو
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا ،شــیعەكان رۆڵــی گرنــگ دەگێــڕن.
ناكرێــت چیــدی پەراوێــز بخرێــن .ئەمــەش واتــای ئــەوەی
ئێــران ناكرێــت پەراوێــز بخرێــت .كــە نوێنەرایەتــی
ئەكســەریەتی شــیعەكانی جیهــان دەكات .بــە تایبــەت كــە
ئــەو زوڵمــە زۆرەی بەرامبــەر شــیعە دەكرێــت ،بــەدوای
شۆڕشــی خەڵكــی ئێــران ،وردە وردە ،هەســت بــە ســوك
بــوون دەكرێــت لەســەرییان .دەســتیان بــە جموجۆڵــی
ســەربازی كــردووە ،لەهــەركام لــەو واڵتانــەدا حزبیــان
دروســتكرد ،كەوتنــە جووڵــە ،كــە زۆربەیــان لــە چاوەڕوانــی
مەهدیــدا دەجەنگــن.
ژمارە ( )33-32کانوونی یەکەم 2017
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ســەرەڕای ئــەوەی هەمــوو شــیعەكانی جیهــان لەســەر
ئــەوە كۆكــن ئیاممــی عەلــی ،كــە لــە ســاڵی ()661ی
زایینــی كــوژراو دواتریــش حەســەن و حســێن ژەهرخــوارد
كــران و كــوژران ،تائێســتاش ئەمانــە وەكــو ســیمبول
و پیرۆزییەكانــی خۆیــان ســەیر دەكــەن ،بــەاڵم ئــەم
پیرۆزییــەی شــیعەكان ،زۆر كــەم قاڵبــی سیاســی لەخــۆ
گــرت .لــە ســایەی دەوڵەتێكــی سیســتامتیزكراوی جێگیــردا،
بــەاڵم دوای شۆڕشــی  ،1979خومەینــی ئــەم هیوایــەی
شــیعەكانی ژیانــدەوە ،هەربۆیــە لەنــاو جوگرافیــاو
جیۆپۆلۆتیكــی شــیعەدا .ئێ ـران ،تاكــە واڵتــە كــە ئایین ـزای
شــیعەكان ،توانــی وەك الیەنــی سیاســی دەســەاڵت بگرێتــە
دەســت و خومەینــی ئەوكاتیــش ویســتی نوێنەرایەتــی
موســوڵامنانی جیهــان بــكات ،بــەاڵم دواتــر كۆڵــی دا لــەو
فكریــەو خــۆی ســاغكردەوە ،كــە تەنهــا نوێنەرایەتــی
شــیعەكانی جیهــان دەكات ،وردە وردە خــۆی وەكــو
ســەركردەی رۆحــی و موقەدەســی شــیعەكان نیشــانداو
داوای كــرد كاربكــەن بــۆ سەرخســتنی ئیســام.
واتــا شۆڕشــەكەی خومەینــی یەكێكبــوو لــە رووداوە
هــەرە گرنگەكانــی نیــوەی دووەمــی ســەدەی بیســت لــە
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جیهانــدا ،كــە بــۆ یەكەمجــار بــوو شــیعەكان دەوڵەتــی
شــیعی مۆدێــرن بەدەســتەوە بگــرن ،نەوتێكــی زۆر
بخەنــە ژێــر دەســەاڵتیانەوە ،كــە بــە درێژایــی مێــژوو لــە
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و لــە ئێرانــدا لــە ســادەترین مافــە
دینــی و مەزهەبییەكانیــان مەحــروم ك ـرا بــوون ،تەنانــەت
شــا ،بــە زۆر خومەینــی لــە ئێـران و دواتریــش لــە نەجــەف
دەرپەڕانــد بــۆ پاریــس .لــە ئێستاشــدا ســەید موحەمــەد
عەلــی ئەمینــداری گشــتی ئەنجومەنــی ئیســامی
عەرەبــی لــە لوبنــان رایگەیانــد «كــە بــاری تەندروســتی
ئایەتوڵــا عەلــی خامنەئــی رابــەری بــااڵی كۆمــاری
ئیســامی ئێـران زۆر خـراپ بــووە» و رایگەیانــد« :ناوبـراو
تەندروســتی بــەرەو دۆخێكــی مەترســیدار دەڕوات و
توانــای پیادەكردنــی كارەكانــی نەمــاوە» ،ناوبــراو بــە
مۆنتــی كارلــۆی راگەیانــدووە« :نەخۆشــییەكەی خامنەئــی
دەرهاویشــتەی سیاســی و دیینــی بــۆ ئێــران و ئــەو
دەوڵەتانــە هەیــە كــە نفــوزی تێــدا هەیــە وەكــو عێ ـراق،
لوبنــان و یەمــەن .ســەید محەمــەد ئەوەشــی راگەیانــدووە
كــە «سیســتمی ویالیەتــی فیقیــە كەوتووەتــە ژێــر
قورســاییەكی زۆرەوە بەهــۆی سیاســەتی هەناردەكردنــی
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شــۆڕش و دەســتێوەردانی راســتەوخۆ لــە یەمــەن،
عێــراق ،ســوریاو لوبنــان ،بۆیــە دەیەوێــت پەلــە بــكات
لــە ئیمزاكردنــی رێككەوتنــی ئەتۆمــی لەگــەڵ ئەمەریــكا.
ناوبــراو پێشــبینی ئەوەشــی كــردووە كــە لــە شــوێنی
خامنەئــی رەنگــە مەحمــود ئەلهاشــمی ئەلشــهررودی كــە
نزیكــە لــە قاســم ســولەیامنی شــوێنی بگرێتــەوە .45
لەوكاتــەوە وەكــو (ئۆلیڤــەروا) دەڵێــت «ئێــران بەنیــازە
زیاتــر یــاری بــە فراوانخــوازی شــیعەگەری بــكات تــا
فراوانخــوازی ئێرانــی».46
مەبەســتی ئەوەیــە ئێــران پشــت بــەو گروپــە شــیعانە
دەبەســتێت كــە ئێرانیــن لــەڕووی نەتــەوەوە ،وەك
(هەزارەكانــی ئەفغانســتان ،شــیعەكانی باشــوری لوبنــان،
ئازەرییــەكان ،تــا ئــەو نەتــەوە ئێرانییانــەی كــە ئێرانــی
رەســەنن وەك كوردەكانــی رۆژهــەاڵت و تاجیكــەكان).
واتــا ئێــران هێنــدەی ســۆزو عەتفــی ،الی شــیعە
عەلەویەكانــی ســوریاو توركیــا ،دروزەكانــی لوبنــان،
زەیدیەكانــی یەمــەن ،شــیعەكانی بەحرێــن و پاكســتان،
دواتــر ئیاممەكانــی نەجــەف و كەربــەال هەیــە ،هێنــدە
ســۆزو خۆشەویســتی ناچێتــە ســەر نەتــەوە نزیــك و ژێــر
دەســتەكانی خــۆی لــە بابەتــی كوردەكانــی رۆژهــەاڵت،
بلوچــەكان و عەرەبەكانــی ئەهــواز.
تاكــە فاكتەریــش ئەوەیــە كــە ئەمــان ســوننین ،لــە
چوارچێــوەی جیۆپۆلەتیكــی شــیعە جێگەیــان نابێتــەوە.
هــەر بۆیــە ئێ ـران ئامادەیــە ئــەم مەشــقە بــە حزبوڵــای
لوبنــان بــكات و حەســەن نەرسوڵــا وەك نوێنــەری خــۆی
دەستنیشــان بــكات ،ئامادەیــە عەبدوملەلیــك حوســی بــە
چــەك و پــارە لــە یەمــەن تەیــار بــكات ،كەچــی هەمــوو
هەوڵەكانــی خــۆی لەگــەڵ هەواڵگــری پاكســتان بخاتەگــەڕ
بــۆ دەســتگیركردنی عەبدوملەلیــك ریگــی ســەركردەی
ســوننی و دواتــر لەســێدارەی بــدات.
واتــا ئێــران چەنــدە داكۆكــی لــە شــیعەكانی دەوری
خــۆی بــكات بــۆ پــەرە ئەســتاندنی دیــوە سیاســییەكەی،
سیاســەتەكانی ئێــران هێنــدەش نیگــەران و سەرســەختە

دژی ســوننەكانی ناوخــۆو واڵتانــی ناوچەكــە ،لــە ڕووی
مەزهەبیــەوە بــە دوژمنــی سەرســەختی شــیعەیان
دەزانێــت و بانگەشــەی ئــەوەش دەكات كــە دژایەتــی
واڵتانــی ســوننی و بــە تایبەتــی عەرەبســتانی ســعودی بــۆ
ئێ ـران ،دژایەتــی سیاســی و ئابــوری نییــەو تەنهــاو تەنهــا
پەیوەســتە بــە دژایەتــی بــۆ شــیعەو شــیعەگەرایی ،ئەمەش
وایكــردووە كــە هێــزە شــیعیەكانی جوگرافیــای پــەرش و
بــاوی جیهــان ،هەمیشــە داكۆكــی لــە ئێرانــی مەرجەعیــان
بكــەن ،تــاران وەكــو قیبلــەی شــیعەكان ،خومەینــی وەك
ســیمبول لەپــاڵ عەلــی ،حەســەن و حســێن ســەیربكەن.
تــاران ئــەم كارتــەی لەگــەڵ هــەر واڵتێــك كــە شــیعەكانی
تێــدان ،بەشــێوەیەك بەكارهێنــاوە ســوودی لــێ وەرگرتووە.
كاتــی خــۆی خومەینــی لەگــەڵ هاتنــە ســەر كاری ،كەوتــە
شــەڕ لەگــەڵ رژێمــی ســەدام حســێن و بەعســی ســوننی،
خومەینــی رایگەیانــد« :رێــگای رزگاركردنــی قــودس بــە

شۆڕشــەكەی خومەینــی یەكێكبــوو لــە
رووداوە هــەرە گرنگەكانــی نیــوەی
دووەمــی ســەدەی بیســت لــە جیهانــدا ،كــە
بــۆ یەكەمجــار بــوو شــیعەكان دەوڵەتــی
شــیعی مۆدێــرن بەدەســتەوە بگــرن،
نەوتێكــی زۆر بخەنــە ژێــر دەســەاڵتیانەوە
نەجــەف و كەربــەالدا تێپەڕدەبێــت» ،هــەر ئــەم دروشــمە
یۆتۆپیــاش بــوو ،وایكــرد تــاران نــەك هــەر شــەڕی
گەورەتریــن واڵتــی ســوننی بــكات.
كــە خۆرئــاواو واڵتانــی كەنــداوی فــارس پشــتیوانیان
لێدەكــرد ،بەڵكــو بــە ســەدان گەنجــی شــیعەی كــردە
قوربانــی ،ئــەو یۆتۆپیایــەی كــە نــە قــودس رزگارك ـرا ،نــە
نەجەفیــش بــەو شــەڕە وەرگیرایــەوە.
بــەاڵم بــەردەوام ئێــران لەســەر سیاســەتەكانی پــاش
ژمارە ( )33-32کانوونی یەکەم 2017
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كۆتایــی هاتنــی شــەڕ لەگــەڵ عیراقــی ســەدام ،هەرگیــز
دەســتبەرداری شــیعەكانی عیــراق نەبــوو ،تــا ســەرەنجام
بــەدوای رووخانــی بەعــس لــە  2003دا بــە رێگــەی
وشــكانی گەیشــتە نەجــەف و كەربــەالو باســێكیش لــە
رزگاركردنــی قــودس لەدەســت ئیرسائیــل نەمــا.
خومەینــی و ئێ ـران ،یەكــەم باوەشــی میهرەبانــی بــوو بــۆ
نەوەكانــی ،عەلــی ،حەســەن و حســێن لــە عیـراق .ئــەوەی
لــە دەیــەی هەشــتاكان كــردی لــە دەیــەی نــەوەدەكان و
دووهەزارەكانــدا رەنجەكــەی چنییــەوەو بــۆ یەكەمجــار
بــوو لــەدوای دروســتبوونی عیراقــەوە لــە  1291عیــراق
لــە حوكمــی ســوننەوە بــۆ هەمیشــە گــۆڕا بــۆ حوكمــی
شــیعەكانی دۆســتی ئێ ـران ،یــان بەدیهێنانــی خەونەكــەی
خومەینــی و ئێــران ،كــە شــیعەكان نــەك هــەر شــوێنە
پیرۆزەكانیــان گرتــە دەســت ،بەڵكــو نەوتــی زۆریان خســتە
ژێــر دەســت و لــە ئاوەكانــی كەنــداوەوە بوونەتــە لەمپــەر
لــە بــەردەم ســوننەو رەقیبەكانــی تارانــدا ،كــە هەشــتا ســاڵ
بــوو شــیعەیان دەچەوســاندەوە.
رەنگــە شــیعەكانی عیـراق كــە ()%50ی دانیشــتووانی ئــەو
واڵتــە پێكدەهێنــن ،47ســەرەڕای ئــەوەی خاوەنــی شــوێنە
پیرۆزەكانــی شــیعەكانن لەســەر ئاســتی هەمــوو دونیــاو
هــاوكات ئەمانــە شــیعەی دوانــزە ئیامنــن.
عێـراق هــەر لــە ســاڵی  1921كــە دروســتبوو ،بــێ گوێدانــە
مەســەلەی ئیتنــی و مەزهەبــی بــە دەوڵەتێكــی عەرەبــی
(ســوننی) و ئیســامی (ســوننی) ناوزەدك ـرا ،بــێ گوێدانــە
پێكهاتــەی دانیشــتوانی عێـراق كــە مۆزایكێكــی تایبــەت و
فۆرمێكــی ناهۆمۆجینــی هەیــە.
هــەر لــە مێــژووی دروســتبوونی عێراقــەوە كەمینــەی
ســوننە حوكمــی عێراقــی كــرد ،لــە بەرامبــەر كــورد دا وەكو
ناســیۆنالیزمی عەرەبــی خــۆی دەرخســتووەو لــە بەرامبــەر
شیعەشــدا وەكــو ئەنتــی شــیعەو نوێنــەری ئیســامی
عەرەبــی فاشــی خــۆی دەرخســتووەو هەمیشــە كەمینــەی
ســوننە ( )%20حوكمــی هەمــوو عێراقــی كــردووە.
لەكاتێكــدا عێــراق لــەڕووی ئیتنییــەوە ،پێكهاتەیەكــی
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ئاڵــۆزی هەیــە لــە (عــەرەب ،كــورد ،ئاشــوری ،توركــان،
رسیــان ،ئەرمەنــی و ئێرانــی) .لــەڕووی مەزهەبیشــەوە
لــە (ئیســام ،ســوننە) كــە پێكدێــت لــە چــوار پەیــڕەو
(شــافعی ،حەنەفــی ،مالیكــی و مەنبەلــی) و چــوار
تەریقەتــی (قــادری ،نەقشــبەندی ،رەفاعــی ،هەقــە)،
دواتریــش شــیعەی دوانــزە ئیــام و پاشــان مەســیحی
(ئەســتۆری ،یاقوبــی ،ســوریانی و ئەرســەدۆكس) پاشــان
(كلدانــی ،ئێزیــدی ،ئەهلــی هــەق ،كاكەیــی ،شــەبەك،
ســارەیی و گــۆران).48
لــە چەنــد سەرچاوەیەكیشــدا باســی لــە (فەلــەو جولەكــە)
وەك (بابایــی ،بەهائــی ،یارســانیزم) كـراوە ،بەپێــی ئامــاری
 1977فەلــە ( )252478كەســن ،بــە رێــژەی (،)%2.14
ئێزیــدی ( )10219بــە رێــژەی ( ،)%0.86ســویبی ()15973
و جولەكــە (.)381000
بەپێــی ئامــاری ســاڵی  1990ئەگەرچــی دەســتی
بەعســی تێدابــوو ،ژمــارەی دانیشــتوانی عێ ـراق گەیشــتە
( )18.100.000ملیــۆن كــە ( %77عــەرەب) ،لــەوە (%35
 )% 60شــیعەن )%17( ،ســوننە )%19( ،كــوردو ()%4.1توركــان و ( )%0.8ئاشــوری و ( )%0.8ئێرانــی بــوون.
واتــا هەمیشــە كەمینــەی ســوننی حاكــم بــووە ،هەربۆیــە
پــاش رووخانــی بەعــس لــە ( )2003خەونــی ئەبەدیەتــی
ســوننەكان ئــاوا دەبێــت و شــیعەكان هەیمەنــە دەكــەن و
لــە ئێستاشــدا عێـراق بووەتــە مۆدێكــی حوكمڕانــی ئێرانــی
و شــیعی لــە بەغــدا.
پــاش شــەڕە هەشــت ســاڵەكەی  ،1988 – 1981عیــراق
– ئێــران و هەوڵــدان بــۆ پشــتیوانی عیــراق ،ســەرەنجام
بەعــس لــەدوای پەالماردانــی كوێــت لــە ســاڵی  1991و
دواتــر پەالماردانــی شــیعەكان و كوشــتنی  40هــەزار
كــەس ،بــەاڵم دواتــر هەرگیــز رەوتــی رووداوەكانــی بەدڵــی
واڵتانــی خۆرئــاوا ،ئیرسائیــل ،ریــازە ،واڵتانــی ســوننی
كەنــداوی فارســی نەبــوو ،بەڵكــە دەرەنجــام عیراقــی
ســوننی بــووە رابــردوو ،لــەدوای  2003بەتــەواوی عی ـراق
بــووە عیراقــی شــیعەكان و هەیمەنــەی دەوڵەتــی قــوم
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و تــاران باڵــی كێشــا بەســەر عیراقــی نوێــدا ،هــەر زوو
تــاران دەســتیكرد بــە قەتڵوعامــی كۆنــە بەعســییەكان و
فڕۆكەوانــە بەعســییەكان و دروســتكردنی تــۆڕی شــیعی
لــە ئێرانــەوە بــۆ نەجــەف و كەربــەالو رۆیشــتنی بــەرەو
ســوریاو ســنورەكانی توركیــا تــا باشــوری لوبنــان و رۆڵــی
ئــەم رایەڵــە جاڵجاڵۆكەیــەوە ،ئــەوكات باشــر دەركــەوت
كــە تــاران پاڵــی دا بــە ئەســەدەوەو نەیهێشــت بــەدەردی
قەزافــی ،موبــارەك و عەلــی عەبدوڵــای ســاڵح و بەهــاری
عەرەبیــدا بچێــت.
ئێســتا ئیــر عیـراق بۆ ئێـران تەنهــا بوونــی زۆرینەی شــیعە
نییــە ،بەڵكــو هەوڵــی بێهێزكردنــی ســوننیەكان دەدات و
لەالیەكــی تــرەوە دەیەوێــت خــۆی بــە دۆســتی كــوردە
ســوننیەكان نیشــان بــدات ،كــە ئەمــەش پارادۆكســێكی
زیرەكانــەی ئێرانــە ،كــە لــە هیچــكام لــە واڵتانــی دراوســێ
نەیتوانیــوە بەقــەدەر كوردەكانــی عیــراق بەشــێكی زۆر
لــە حزبــە سیاســیەكانی بكاتــە دۆســتی ئێــران و شــیعە،
واتــا رەنگــە باشــرین دۆســتی ســوننی لــە ناوچەكــەو
بگــرە لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاستیشــدا كــوردە ســوننیەكانی
عی ـراق بــن و رێــك بەپێچەوانــەوە كــە كــوردەكان هێنــدە
لــە ئێـران نزیــن زۆر كەمــر كەیفیــان بــە هێــزە ســوننی و
واڵتــە ســوننیەكان دێــت ،كــە ئەمــەش رێــك ئــەو شــتەیە
كــە پێیدەوترێــت پارادۆكســی مەزهەبــی و ســراتیژی
ئێرانییــەكان.
ســەرچاوە عەرەبییــەكان پێیانوایــە ،واڵتانــی عەرەبــی
هــاوكاری پــرۆژەی ئێرانیــان كــردو بــە كارئاســانیكردن و
بێدەنگیــان بەرامبــەر دوژمنــكاری ئەمەریــكا لــە عێــراق
و ئەمــەش ســەرەتایەكە بــۆ داگیــركاری فارســی ســەفەویی
بــە دەبابــەی ئەمەریــكا...
بەگوێــرەی چەنــد ســەرچاوەیەكی عەرەبــی ،كــە دزەی
كردووەتــە دەرەوە ،لــە كۆبوونــەوەی وەزیرانــی دەرەوەی
واڵتانــی دراوســێی ئێــران لــە یۆلیــۆی  ،2014وەزیــری
دەرەوەی ئێــران بــە هــاوڕێ عەرەبەكانــی وتــووە:
«بارودۆخــی عێــراق لەدەســت ئێــوە دەرچــووەو ئێســتا

عێــراق بەجــێ نفــوزی ئێرانــی دادەنرێــت ،بــەاڵم ئێــران
ئامادەیــە یارمەتــی واڵتانــی عــەرەب بــدات لــە قەزیــە
ســەرەكییەكەیان كــە فەڵەســتینە.49
كاتێكیــش لــە حوزەیرانــی  ،2014لەژێــر نــاوی
جیهادگەرایەیــی ســوننە موســڵی داگیركــرد ،ئێــران باشــر
كەوتەخــۆ .50
ئەگەرچــی بەشــێكی ئــەو قســانە راســتی تێدایــە ،بــەاڵم
راســتییەكەی ئەوەیــە كــە ئێــران بەپێچەوانــەی واڵتانــی
عەرەبــی ،بــەردەوام پشــتیوانی ئۆپۆزســیۆنی كــوردو شــیعە
بــووە لــە دەیــەی هەشــتاكان و نــەوەدەكان ،واتــا ()%70
عێــراق ،كــە رێــك پێچەوانــەی ئەمــە واڵتانــی عەرەبــی
ســوننی و كەنــداو و بگــرە میــرو واڵتانــی تریــش دژی
( )%70خەڵكــی عێـراق بــوون و هــاوكاری رژێمــی بەعــس
و ســەدام حســێن-یان كــردو لەپــاڵ كەمینــەی ســوننە
بــوون كــە زیاتــر لــە هەشــتا ســاڵ حوكمیــان كــرد.
بۆیــە هیــچ ســەیر نییــە ،كــە عێــراق لەدەســت واڵتانــی

ئــەم ســنورە مەزهەبیــە (جاڵجاڵۆكەییــە)،
كــە هێزێكــی بێپایــان و قودر هتمەنــدی
بــۆ ئێــران دروســتكردووە كۆتایــی
نایــەت ،تادێــت ئێــران گەرموگوڕترییــان
دەكات و باربۆیــان دەكات ،وەكــو كــوڕو
نــەوەی نــوێ ئێــران چاویــان لێــدەكات.
عەرەبــی دەربچێــت و هەوڵــی پەشــێوی و نائارامــی و
تێكدانــی بــدەن و پشــتگیری داعــش بكــەن .چونكــە
هەرگیــز ناتوانــن واز لــەو خەونــە بهێنــن كــە ئــەو
ســەردەمە بەســەرچوو و جارێكــی تــر كەمینــەی عەرەبــی
ســوننە حاكمــی موتڵەقــی عێــراق بــن.
ئــەم رۆڵــەی ئێـران لــەڕووی جیۆپۆلۆتیكــی ،جیۆسـراتیژی،
ژمارە ( )33-32کانوونی یەکەم 2017
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مەزهەبــی ،مەرجــەع و نوێنــەری ســەنرتاڵیزمی شــیعەكانی
جیهــان ،هەمــووی خســتووەتە خزمەتــی سیاســەتەكانی
كۆمــاری ئیســامییەوەو زۆر باشــیش گەمــە بــە كارتــە
جۆراوجۆرەكانــی شــیعە دەكات.
ئێ ـران هێــز وەردەگرێــت لــەم نوێنەرایەتیــەی شــیعەكان،
خــۆ بــە یەكــەم و دواییــن دڵســۆزی ئــەوان نیشــاندەدات.
پرســیارێك ســەرهەڵدەدات ،ئەگــەر ئێ ـران – شــیعی ،ئــەو
بانگەشــەیە بكاتــە راســتی كــە خەریكــە چەكــی ناوەكــی
بەرهەمدەهێنێــت ،ئــەوكات لــە كەنــداوی فارســی و
ناوچەكــە ئــەو بۆچوونــە راســت نابێــت كــە دەڵێــت
«ئیمپراتۆریەتێكــی نوســتوو بەڕێگاوەیــە؟» تێیــدا دەوڵەتی
شــیعی ،زلهێــز ،فــراوان نابێتــە دیفاكتــۆ؟ یــان ئــەوكات
ئێ ـران ئــەو میتۆلۆژیایــە نییــە كــە پەرجــوی مەهدیــە؟

عەلەوییــەكان مەبەســت لەوانەیــە كــە
پەیوەندییەكــی گەورەیــان بــە ئیمامــی
عەلیــەرە هەیــەو بــە بنەچــەو ئەســڵی
ئــەو دەزانرێــن ،شــیعەن وەكــو ئێــران
لــە پەیڕەوانــی شــیعەی دوانــزە ئیمامــن،
بەشــێكیش لــە كوردەكانــی باكــووری
كوردســتان یــان توركیــا شــیعەن ،بــە
كــوردی عەلــەوی دەناســرێن
رەنگــە ئاســان بێــت كــە بــاس لــە قەتــەر دەكەیــن ،بزانیــن
كــە دەوحــە پایتەختێتــی ،نــەوت ناســنامەیەتی ،پشــتیوانی
ئیخوانــەكان و ئیســامییەكان دەكات .زۆرتریــن فــرە
رەهەنــدەی قەتــەر ســەرمایەكەیەتی و هیچــی تــر.
بــەاڵم كــە بــاس لــە ئێــران دەكرێــت ،دەبێــت بــاس لــە
خــاڵ بەخاڵــی شــوێن ،پێگــە ،نفــوزو كاریگــەری و رۆڵــی
شــیعەكان بكەیــن لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا.
واتــا لەهــەر شــوێنێك قســە لەســەر شــیعە دەكرێــت .واتــا
قســە لەســەر ئێـران و پێچەوانەكەشــی راســتە ،ئینجــا ئــەم
پێگــە كۆمەاڵیەتییانــە ،هەموویان پێگەیەكــی جیۆپۆلەتیكی

ئایدیا دیپلۆماتیك

بــۆ ئێــران دەخوڵقێنێــت و لــەڕووی ئابورییــەوە ســوود،
لــەڕووی سیاســییەوە كارتــی زۆرو فراوانبوونــی فكــرو
ئیدۆلۆژیــای شــیعە و بــوون بــە زلهێــزی لێــدەكات.
هــەركام لــەو واڵتانــە ،هێــز لــە شــتێكەوە وەردەگــرن،
ئەمەریــكا لــە ئابــوری و ســەربازی بەهێــز ،ســعودیە،
نوێنەرایەتــی ســوننەكان و نــەوت ،توركیــا لەســەر كەالوەی
ئیمپراتۆریەتــی عوســانی ،بــەاڵم ئێ ـران گەورەتریــن هێــز
لــە كەمینــە پــەرش و باڵوەكانــی شــیعە وەردەگرێــت .كــە
هەموویــان تۆڕێكــی جاڵجاڵۆكەیــی و فــراوان و پێكــەوە
بەســتوو لــە ڕووی فكــری و دابـڕاو لــە ڕووی جوگرافییــەوە
پێكدەهێنێــت.
ئازەربایجــان ،یەكێــك لــە كۆمــارە ســەربەخۆكانی یەكێتــی
ســۆڤیەت لــە ســاڵی )%75( ،1990ی دانیشــتوانی شــیعەن،
بــەاڵم تــورك زمانــن ،كــە نزیكــە لــە زمانــی ئازەرییــەوە،
بــەاڵم شــیعەی دوانــزە ئیاممــن و خۆشــیان بــە جیاوازتــر
لــە توركیــا دەبینــن بەهــۆی شــیعە بوونیانــەوە.
ئەگەرچــی لــە دوای پرۆســرویكای گۆرباچــۆڤ لــە
ســاڵی  ،1990تــاران و ئەنكــەرە كەوتنــە ملمالنێیەكــی
تونــد لەســەر گەشــەو رۆڵــی خۆیــان بەســەر واڵتــە
تــازە دروســتبووەكانی وەك ئازەربایجــان ،ئەرمەنســتان،
توركامنســتان ،كازاخســتان و تاجیكســتان .بــە تایبــەت
كــە توركیــا ،خــەون بــە پــان توركیزمــەوە دەبینێــت،
ئێرانیــش خــۆی بــە نوێنــەری كەمینــەی شــیعەكانی جیهــان
دەزانێــت ،بــەاڵم گرفتێــك لێــرەدا هەیــە ،ئەویــش ئەوەیــە
كــە شــیعەكانی ئازەربایجــان ( )70ســاڵ بــوو لەژێــر
دەســەاڵتی روســیای كۆمۆنیســتیدا بــوون ،كــە كۆمەڵــگای
بــەرەو كۆمەڵگەیەكــی شــیعی ،ســیكۆیالر بــردووە ،بــەاڵم
ئەمــە هیــچ لــە ئەهمیەتــی ئازەربایجــان الی ئێــران
كەمناكاتــەوە ،كــە شــیعە براكانــی لــەو واڵتــەدان.
ســەرەڕای ملمالنێكانــی ئێ ـران و توركیــا ،بــەاڵم دەكرێــت
بڵێیــن لــەدوای ســەرهەڵدانی بەهــاری عەرەبــی،
سیاســەتەكانی توركیــا لــە بەرامبــەر رۆڵــی ئێــران
شكســتیهێنا ،بــە تایبەتــی كــە توركیــا وەكــو یەكێــك لــە
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نوێنەرانــی ســوننیگەرا ســەیر دەكرێــت لــە خۆرهەاڵتــی
ناوەڕاســتدا لەپــاڵ ســعودیەدا ،بــەاڵم دەرئەنجامــی
شكســتی سیاســەتەكانی توركیــا بــوو چ لــە ســوریا ،چ لــە
میــرو عێـراق و لــە ناوچەكــەدا بەگشــتی و پەنــا بردنەبەر
شــەیتان لــە پێنــاو قەرەبووكردنــەوەی شكســتەكانی.15
بەڵكــو ئێ ـران بــە پارێــزەوە ســەیری ئــەو بابەتــە دەكات،
كــە رەنگــە هــەر هەوڵێكــی نزیكبوونــەوە دەردەســەری
بــۆ دروســتبكات ،كــە خۆیشــی خاوەنــی ئازەربایجانــی
رۆژئاوایــەو دانیشــتووانی شــیعەن تــا نــەكا مەترســی
لەدەســتچوونی لێبكرێــت و باكــۆ بەهێــز بــكات.
بــەاڵم ئێـران بەئاســانی دەســتبەرداری ( )5ملیــۆن و ()500
هــەزار شــیعە نابێــت ،قسەكردنیشــیان بــە زمانــی توركــی
بەئاســانی ســەیر نــاكات ،بــەاڵم لەهــەر حاڵــدا ئازەرییەكان
لەنێــوان زمــان و ئیدۆلۆژیــادا واپێدەچێــت دواتــر بــە
قازانجــی ئێـران تــەواو بێــت ،ســەرەڕای هەمــوو ئەوانــەش
تــاران دەیەوێــت وردە وردە شــیعەكان لــە سیســتمێكی
ســیكۆالرەوە بگۆڕێــت بــۆ شــیعەیەكی مەزهەبــی.

ئەمــكارە ئەگــەر گرانیــش بێــت بــەاڵم ئێـران ئــەم كارەی لە
ڕێگــەی تــاك تــاك یــان گروپــەوە دەســتپێكردووە .ئەمــەش
زۆر گرنگــە ،كــە دراوســێیەكی ئێــران ببێتــە بەشــێك لــە
جیۆپۆلەتیكــی شــیعەو تــاران.
ئــەم ســنورە مەزهەبیــە (جاڵجاڵۆكەییــە) كــە هێزێكــی
بێپایــان قودرهمتەنــدی بــۆ ئێــران دروســتكردووەكۆتایی
نایــەت ،تادێــت ئێـران گەرموگوڕتریــان دەكات و باربۆیــان
دەكات ،وەكــو كــوڕو نــەوەی نــوێ ئێــران چاویــان
لێــدەكات .چونكــە ئێــران هێنــدە قــوەت و ئاینــدە لــەم
كەمینــە شــیعانە وەردەگرێــت ،بۆیــە لــەڕووی رۆحــی و
ســنوری جیۆپۆلەتیكییــەوە ســودیان لێوەردەگرێــت ،لــە
بەرامبەریــدا چــەك ،پــارە ،ســەرمایە ،گەشــت و ســەفەریان
بــۆ ســاز دەكات .یەكێكــی تــر لــە گرنگرتیــن ئەركەكانــی
ئێــران لــە ناوچەكــەوە ،بوونــی شــیعە هەزارەكانــی
ئەفغانســتانی دراوســێیەتی ،كــە ژمارەیــان ( )3ملیــۆن
كــەس دەبێــت و شــیعەی دوانــزە ئیاممــن.
ئەفغانســتان لــە ســاڵی  1979توشــی داگیــركاری حكومەتــە
ژمارە ( )33-32کانوونی یەکەم 2017
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كۆمۆنیســتییەكەی روســیا دەبێتــەوە .نەجیبوڵــا وەكــو
ســەرۆك كۆمــاری ئەفغانســتان دادەنێــن ،پەشــتۆنەكان،
بــااڵ دەســت بــوون تێیــداو بــەردەوام هــەزارە شــیعەكانیان
دەچەوســاندەوە ،تــا ســەرەنجام بــە جواڵندنــی ئێــران
هــەزارەكان كەوتنــە جوڵــە .هەســتی مەزهەبگەراییــش
تێــدا گەشــەی كــردووە ،وردە وردە كۆمەڵگــەی
ئەفغانســتان بــووە دیفاكتــۆ ،شــیعەكان لــە هیچــەوە
بوونــە كارەكتــەری ســەرەكی ئاڵوگــۆڕەكان .ئێرانیــش بــووە
سیناریســتی قەیــران و رووداوەكان .شــیعەكان بوونــە
خاوەنــی ( )8حــزب لەكاتێكــدا ()%18ی دانیشــتوانی
ئەفغانســتان پێكدەهێنــن ،پــاش رووخانــی حكومەتــە
كۆمۆنیســتییەكەی كابــول ،ئیــر وردە وردە گروپــە ئیتنــی و
مەزهەبیــەكان پەشــتوەنەكان ،تاجیكــەكان ،ئۆزبەكــەكان و
هــەزارەكان ســەرلەنوێ لەژێــر كاریگــەری ئێـران ،پاكســتان
و ئۆزبەكســتان كــە هەركامیــان پشــتیوانی لــە یەكێــك لــەو
گروپانــە دەكات ،رۆڵ و پێگــەی ئــەم هێزانــەی گەورەتــر
كــرد ،تــا دواجــار ملمالنێیەكــە لەنێــوان پەشــتۆنەكان و
هــەزارەكان لــە ملمالنێــی دوو حزبــی (وەحــدەت) و
(ئیتیحــاد) تێپەڕبــوو ،بــۆ ملمالنێــی شــیعەو ســوننی یــان
ســعودی و ئێرانــی.
تــا ســەرەنجام لــە ســاڵی  1994تاڵیبــان دەركــەوت .كــە
بــاس لــە پشــتیوانی پاكســتان دەك ـرا بۆیــان ،بەمەبەســتی
سیاســی و كاریگــەری پاكســتان لــە ئەفغانســتاندا،
بەمشــێوەیە لەنــاو قەیرانــی ئەفغانســتاندا رابــەری
پشــتۆنەكان (قهلبهدیــن حیكمهتیــار) كــە دژایەتــی
هاوپەیامنــی (بورهانەدیــن رەببانــی) دۆســتی ئێــران،
(ئەحمــەد شــا مەســعود) تاجیكــی بــوو ،كــە توانــی
پشــتیوانی جەنــەراڵ (عەبدولرەشــید دۆســتەم)ی ئۆزبەكــی
بەدەســتبهێنێت .كــە لەالیــەن ئۆزبەكســتانەوە پشــتگیری
دەكــرا ،تــا كار گەیشــتە قوڵبونــەوەی پەیوەندییەكانــی
ئێــران و پاكســتان لەالیــەك ،ســعودیەو ئێــران لەالیەكــی
تــرەوە ،بــەاڵم ئــەوەی بــۆ ئێـران گرنگــە ،ئێســتا شــیعەكان
یــان هەزارەكانــی كابــول نــەك كەمینــەن ،بەڵكــو
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كارەكتــەری ســەرەكی ئەفغانســتانن ،بوونــی ئــەوان دوو
پەیــام دەگەیەنێــت بەرامبــەر ســعودیەو پاكســتان ،كــە
هەردووكیــان ئێــران بــە نەیــاری مەزهەبــی ،سیاســی و
جیۆپۆلەتیكــی دەبینــن.
ئەگەرچــی ئــەو رۆڵــە گرنگــەی لــە ئەفغانســتان بینیــوە،
بــەاڵم روبــەڕووی گرفتێكــی ئەمنــی و كۆمەاڵیەتــی گــەورە
بوەتــەوە بەهــۆی ســنورە پــان و پۆڕەكــەی و نەتوانینــی
كۆنرتۆڵكردنــی ،هەربۆیــە بەدەســت بازرگانــی هیرۆییــن و
ئەفیونــەوە دەناڵێنێــت كــە ســااڵنە بەهاكــەی دەگاتــە ()65
ملیــار دۆالر ،كــە دەرەنجــام نزیكــەی یــەك ملیــۆن گەنجــی
ئێرانــی ئاڵودەبــوون.52
عەلەویەكانــی توركیــا كە ( )16ملیۆنن%25 ،ی دانیشــتوانی
ئــەو واڵتــەن ،بــەاڵم هەندێــك ســەرچاوە ژمارەكــە بــە
زیاتــر دەزانــن و دەڵێــن شــیعە عەلەوییەكانــی توركیــا
( )20-18ملیــۆن كەســن و لــە شــارەكانی ئورمــان ،ســێواس،
ئەنكــەرە ،تونجەلــی ،ئــەرزرۆم ،ئەماســیا ،ئەالزیــق ،مــاراش
و ماالتیــا جێگیربــوون.
عەلەوییــەكان مەبەســت ئەوانەیــە كــە پەیوەندییەكــی
گەورەیــان بــە ئیاممــی عەلیــەرە هەیــەو بــە بنەچــەو
ئەســڵی ئــەو دەزانرێــن ،35شــیعەن وەكــو ئێــران ،لــە
پەیڕەوانــی شــیعەی دوانــزە ئیاممــن ،كــە بەشــێك لــە
كوردەكانــی باكــوری كوردســتان یــان توركیــا شــیعەن،
بــە كــوردی عەلــەوی دەنارسێــن ،بــەاڵم روبــەڕووی دوو
ســتەم بوونــەوە ،جارێــك كــە عەلەویــن ،دژی ســوننە،
جارێــك وەكــو كــورد بــوون و مەســەلەی نەتەوایەتــی
لەنــاو توركیایەكــی توركــدا ،تەنانــەت بــاس لــەوە دەكرێــت
كــە بەهــۆی كاریگــەری ئێــران لــەڕووی مەزهەبییــەوە،
نــەك هــەر كاریگــەری لەنــاو حكومــەت و پێكهاتەكانــی
شــیعەی عەلەویــدا هەیــە ،بەڵكــو لەڕێگــەی (پەكەكــە)
توانیویەتــی كاریگــەری زۆر لەســەر كــوردەكان دابنێــت و
دژی توركیــا پشــتیوانیان بــكات ،بــاس لــەوەش دەكرێــت
كــە لــە دواییــن كۆنگــرەی (پەكەكــە)دا كــە جەمیــل بایــك
و بەســیە هــۆزات وەكــو دوو هاوســەرۆكی كۆمــا جڤاكــی
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كوردســتان (كەجەكــە) هەڵبژێــردران ئێــران بــێ رۆڵ و
كاریگــەر نەبــووە.
بــەاڵم رەنگــە هــۆكاری زۆر كاریگــەری ئێــران لەنــاو
(پەكەكــە) كــە هاوشــێوەی حزبوڵــا یــان حزبــی وەحدەت،
حزبــی دەعــوە نییــە .پەیوەنــدی بــەوەوە هەبێــت كــە
(پەكەكــە) هێزێكــی نەتەوەیــی و چــەپ و ماركســیە،
مەســەلەی شــیعەو ســوننەی زۆر بــۆ گرنــگ نییــە ،هــەر
پەیوەندییەكیــش لەگــەڵ تــاران هــۆكاری سیاســیە نــەك
مەزهەبــی ،واتــا (پەكەكــە) ســود لــە قەیــران و ناكۆكــی
سیاســی ئابــوری ،مەزهەبــی نێــوان توركیــاو ئێــران
وەردەگرێــت ،نەبووەتــە بەشــێك لــە ملمالنێــی شــیعی و
ســوننی ،بــەاڵم ئێ ـران ئــەوە ناشــارێتەوە كــە حــەزدەكات

رۆڵــی مەزهەبــی یــان كوردێكــی عەلــەوی گــەر چــەپ و
رادیكاڵیــش بێــت بــۆی گرنگــەو گرنــگ شــیعە بێــت ،جیــا
لــەوەی ئێــران هەمیشــە دەیەوێــت فایلــی شــیعەبوونی
عەلەویــەكان دژی توركیــا ســود لێوەربگرێــت .پشــتیوانیان
بــكات ،هەرگیزیــش دەســتبەرداری ئــەم خەونــەی نابێــت.
شــیعەكانی نیمچــە كیشــوەری هیندســتانیش كــە ()25
ملیــۆن و پاكســتان ( )35ملیــۆن كەســن ،لەنێــوان شــیعەی
دوانــزە ئیاممــی و ئیســاعیلیدا دابەشــبوون .ئێــران
هەمیشــە خــەون بــەوەوە دەبینێــت كــە رۆڵــی ئــەوان
بەهێــز بــكات .بەتایبــەت كــە لەگــەڵ پاكســتان لــە
ملمالنێــی ســنوری گەورەدایــە لەگــەڵ ئــەم واڵتــە.
شــیعەكانی ئاســیای ناوەنــد ،یەكێكیــرن لــەو گروپانــەی
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كۆمــاری ئیســامی ئێــران ،هەرچــی چۆنێــك بێــت
حســابیان لەســەر دەكات ،وەكــو هــەر گروپێكــی شــیعە
یــان كەمینەیەكــی مەزهەبــی لــەو واڵتانــەی كــە لــەدوای
دەیــەی نــەوەدەكان لــە یەكێتــی ســۆڤیەت جیابوونــەوە،
ســەربەخۆیی خۆیــان وەرگــرت.
هەرچەنــدە ئێــران و روســیا ،لــە ئێســتادا دوو دۆســتی
نزیكــی یەكــرن ،روســیا زۆر پشــتیوانی لــە سیاســەتەكانی
كۆمــاری ئیســامی ئێ ـران دەكات .بــەاڵم ئێ ـران نایەوێــت
رۆڵ و مامەڵەكــەی بگاتــە ئاســتێك روســیا نیگــەران بــكات.
یــان ئێــران دەیەوێــت ئــەم مەســجە ئــاوا لێبــكات ،كــە
ملمالنێیەكــی مەزهەبــی لــە ناوچەكــە هەیــە ،كــە ئێ ـران
دژایەتــی رەقیبەكانــی خــۆی و روســیاش دەكات ،چ لــە
توركیــا كــە زۆر مەیلیــان ،بــە دەســەاڵتی روســیا نایــەت،
رەنگــە هــەر ئــەم بۆچوونــەی ئێرانیــش بێــت روســیا
پشــتیوانی لــە ئێــران دەكات.
شــیعەكانی ئیســاعیلە ،لــە ناوچــەی بەدەخشــان،
شــیعە بەدەخشــیەكانی تاجیكســتان و مەســخەتەكانی
ئۆزبەكســتاندا ،بــەاڵم رەنگــە ئــەم كەمینــە شــیعیانە
پەراوێزتریــن گروپــی شــیعە بــن كــە لــە واڵتێكــی وەك
تاجیكســتان كــە ( )160هــەزار كەســن ،لــە ناوچەكــە،
كــە هێشــتا نەیانتوانیــوە خۆیــان رێكبخــەن ،بــەاڵم رەنگــە
رۆژێــك بێــت ســەرهەڵدانی ئەوانیــش ببێتــە ســەردێڕی
میدیــاكان و ئــەم ئەگــەرەش تەنهــا ئەوكاتەیــە كــە
ئەجێندایەكــی نوێــی ئێرانــی دەكەوێتــە رۆژەڤــەوە.
بــەدوای هاتنــە ســەر كاری كۆمــاری ئیســامی ئێ ـران لــە
ســاڵی  1979پەیوەندییەكانــی ئێ ـران و ســعودیە لەالیــەك،
ئێــران و واڵتانــی كەنــداوی فارســی بەگشــتی رووی لــە
خراپــی كــرد ،پشــتیوانی واڵتانــی كەنــداو بــۆ عێــراق لــە
شــەڕی دژی ئێـران ،هێنــدەی تــر ئێرانــی گەیانــدە یەقیــن،
كــە تــاران بەتەنهــا روبــەڕووی واڵتێكــی عەرەبــی – ســوننی
لــە كەنــداو نەبووەتــەوە ،بەڵكــو روبــەڕووی هەمــوو
واڵتانــی كەنــداوی فارســی ،ســوننی وەســتاوە ،ئەمــەش
كارێكــی یەكجــار قــورس بــوو بــۆ ئێــران ،كــە دوو ســاڵ
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بــوو هاتبــووە ســەر كارو دەیویســت خۆیــی ئەجێنداكــەی
باشــر رەگ دابكوتێــت ،بــەاڵم ئەجێندایەكــی خۆرئاوایــی،
هەرچــی زوو بــوو شــەڕەكەی پێشخســت .ئێــران تەنهــا
ئەوەنــدە فریــا كــەوت ،كــە بیــر لــە پاراســتنی ســنورەكانی
بكاتــەوە ،نــەك فراوانكردنــی جوگرافیاكــەی ،بەتایبــەت
لــە بــواری فراوانكردنــی جیۆپۆلەتیكــی مەزهەبــی ،كــە
لــە ئێســتادا ئێ ـران رێــك پێچەوانــەی ئەوكاتــە كاردەكات.
هەمــوو توانــای خــۆی خســتووەتە گــەڕ ،بــۆ فراوانكردنــی
پێگــەی ئێرانــی  -شــیعی لــە كەنــداوی فارســی ،بــە پلــەی
یەكەمیــش هەراســانكردنی ســعودیەی ركابــەری تارانــە،
كــەوا نــارساون هەركامیــان نوێنەرایەتــی شــیعیزم و
ســونینیزم دەكــەن لــە ناوچەكــەدا.
ئامــارەكان دەڵێــن ( )%70دانیشــتووانی كەنــداوی فــارس
شــیعەن ،45بەپلــەی یەكــەم لــە ســنورەكانی رۆژهەاڵتــی
ســعودیەن ،لــە ناوچــە دەوڵەمەندەكانــی نەوتــن،
بەتایبەتــی لــە ناوچــەی ئحســا ،بەپێــی ئامــارەكان ژمــارەی
شــیعەكانی ســعودیە ( )500هــەزار كەســن ،لــە بەحرەیــن
( )350هــەزار ،لــە ئیــارات ( )300هــەزار ،لــە عیــراق
( )12ملیــۆن و ( )500هــەزارو لــە ئێـران ( )51ملیــۆن و لــە
كوێــت ملیۆنێــك و ( )500هــەزار ،لــە قەتــەر ( )50هەزارن،
ئــەم ژمــارە زۆرەی شــیعەكان لــە ناوچــە گرنگەكــەی بــە
نــەوت ،ترســی لەهــەركام الی پادشانشــینەكانی كەنــداو
دروســتكردووە ،هەمووشــیان بــاش دەزانــن .مەترســی
شــیعەكان یەكەمیــن مەترســییە لەســەر پێگــەی سیاســیان
و نــەوت و دەســەاڵتەكانیان.
چاودێــران پێیانوایــە ئەگــەر پشــتیوانی و هــاوكاری
ئەمەریــكاو خۆرئــاوا نەبێــت ،لەگــەڵ بوونــی كەشــتیگەل
و بنكــەی ســەربازی و هەواڵگرییەكانــی لــە كەنــداوی
فارســدا ،ئێـران ( )6مانگــی بەســە بــە هــاوكاری شــیعەكان،
دەســت بەســەر تــەواوی كەنــداوی فارســدا بگرێــت .واتــا
دەســت بەســەر جیۆپۆلەتیكێــك كــە چڕتریــن ناوچــەی
گــۆی زەویــە لــەڕووی دانیشــتوانی شــیعە ،گەرمرتیــن
بــازاڕی بەرهەمهێنانــی نەوتــە .ئێرانیــش بــاش ئــەم

حیكایەتانــە دەزانێــت ،بــەاڵم هێشــتا دەســتبەرداری
خەونەكــەی نەبــووە.
لەپــاڵ ســعودیە لــە باكــوری ناوچــەی ئیحســا ،دەوڵەتــە
بچكۆلەكــەی كوەیتیــش هەیــە ،كــە بەالیەنــی كەمــەوە
یــەك لەســەر چــواری دانیشــتوانەكەی شــیعەن ،لەپــاڵ
ســنورەكانی لەگــەڵ عیراقــی شــیعی و ســعودیەی تەن ـراو
بــە شــیعە ،ئێســتاش شــیعەكان لــە بەرامبــەر ســوننەكان
هەســت بــە پەراوێزخســن دەكــەن .بۆیــە ئێ ـران ئەمانــە
بــە شــانەی نوســتوی خــۆی دەزانێــت ،بــەاڵم كوەیــت
بەقــەدەر بەحرەیــن و ســعودیە توشــی تــرس و نیگەرانــی
نەكــردووە ،بــەاڵم كوەیــت ئەمانــە بــە مەترســی گــەورە
دەزانێــت .هەربۆیــە د.نەبیــل عەرەبــی ئەمینــداری گشــتی
كۆمــكاری واڵتانــی عەرەبــی رایگەیانــد« :دەخالەتــی ئێـران
لــە كاروبــاری بەحرێــن ،هەڕەشــەیە لــە ئاســایش و ئارامــی
كەنــداو.55
هێشــتا مەترســییەكە تــەواو نەبــووە ،بەڵكــو لــە باشــوری
ئیحســا دەوڵەتــی قەتــەری بچكۆلــە هەیــە كــە رێــژەی
شــیعەكانیان ( )%20دەبێــت ،لەپــاڵ قەتــەر ،بەحرەیــن
هەیــە ،كــە ()%65ی دانیشــتوانەكەی شــیعەن .ئێــران
زوو زوو بــەدژی خەلیفــە دەیانجوڵێنێــت .شــیعەكان
دێنێتــە ســەر شــەقامەكان .ئەگــەر زوو هێــزی كۆك ـراوەی
كەنــداوی فارســی نەبێــت ،بەحرەیــن وەكــو پارێــزگا یــان
قەزایەكــی ئێــران دەكەوێتــە دەســت شــیعەكانی ئێــران،
كــە خامنەئــی وەكــو رابــەری رۆحــی و ئێـران وەكــو واڵتــی
دایــك دەزانــن.
بــەاڵم ســەرچاوە عەرەبییــەكان ئــەم ئامارانــە بەڕاســت
نازانــن و ژمــارەی شــیعەكان بــە ( )120ملیــۆن كــەس
ناودەبــەن و پێیانوایــە ژمــارەی شــیعە كەمینــە بــوون لەنــاو
واڵتانــی عەرەبــی و پێیانوایــە ئــەو رێژەیــە لــە كەنــداوی
عەرەبــی وەكــو ئــەوان نــاوی دەبــەن ()%10ی هەمــوو
رێــژەی دانیشــتوانە .جگــە لــە واڵتــی بەحرێــن ،ئــەو
رێژەیــە بــۆ ئــوردون ( )%5و كــۆی شــیعەكانی جیهانیــش
()%15ی كــۆی دانیشــتووانی موســوڵامنان دادەنێــت و
ژمارە ( )33-32کانوونی یەکەم 2017
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منایشێکی سوپای ئێران

زۆرینــەی ئــەو ژمارەیــەش لــە ئێرانــدان ،بەقســەی ئــەو
ســەرچاوانە ( )42ملیــۆن كەســن و دواتــر پاكســتانە كــە لــە
( )33ملیــۆن كــەس ،رێــژەی ( )%20و دواتــر هیندســتان
دێــت كــە ( )11ملیــۆن و ئازەربایجــان ( )6ملیۆنــە.
ســەبارەت بــە رێــژەی شــیعە لــە ســعودیە لــە ســەرچاوە
عەرەبییــەكان پشــت بــەو راپۆرتــە دەبەســن بەنــاوی
مەســەلەی شــیعە لــە ســعودیە كــە لەالیــەن گروپــی
قەیرانــە نێودەوڵەتییەكانــەوە ( )GCLســاڵی ( )2005لــە
برۆكســل دەرچــووەو ژمارەكــە بــە ملیــۆن كــەس ناودەبــات
بــە رێــژەی ( )%10-15لەكــۆی دانیشــتووانی ســعودیە
كــە بەپێــی ســەرژمێری ســاڵی ()22.670.000( ،)2004
بــووەو شــیعەكان لــە ناوچەكانــی رۆژهەاڵتــی ســعودیە
باڵوبوونەتــەوە ،كــە دەوڵەمەنــدە بــە نــەوت.
لەبــارەی كوێتــەوە ،ســەرچاوە عەرەبییــەكان بــاس لــەوە
دەكــەن كــە رێژەكــە لــە ()%20ی كــۆی دانیشــتووانەو لــە
ناوچەكانــی كوێــت و ئــوردون نیشــتەجێبوون.
بــەاڵم بەپێــی راپۆرتێكــی ئەمەریــكا لــە ســاڵی ()2006
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لەژێــر نــاوی (ئــازادی ئایینــی لەجیهانــدا) بــاس لــەوە
دەكات ،كــە ئــەو رێژەیــە ()%30یــەو لەپــاڵ ئــەوەی
كــە ( )100هــەزار شــیعە لــە كوێــت هەڵگــری جنســیەی
كوێتــی نیــن .56بێگومــان ئــەم ژمارانــەش ،رێژەكانیــان
كەمــرە لەچــاو ئــەو ئامــارو رێژانــەی پێشــوو ،ئــەوەش
هۆكارەكــەی چەنــد شــتێكە:
یەكــەم :ئــەوەی جیــاوازی هەیــە لــە ناوبردنــی پێگــەی
جوگرافــی دانیشــتووانی شــیعە ،بــەوەی كــە جیهانــی
عەرەبــی كەنــداوی فارســی بــە كەنــداوی عــەرەب
ناودەبــەن .ئەمــەش واتــا ئێـران ناگرێتــەوە ،كــە زۆرینــەی
شــیعەی جیهــان پێكدەهێنێــت ،بــەاڵم بــەو بۆچوونــەی كــە
ئــەوە كەنــداوی عەرەبــی نییــە ،بەڵكــو كەنــداوی فارســەو
پێدەچێــت ئەمەشــیان راســترت بێــت ،تــا لــە شــیعە لــەو
ناوچەیــە ،ئەكســەریەتن و چەنــد ســەرچاوەی فارســی
و بیانیــش رێژەكــە بــە ( )%75لەكــۆی دانیشــتووانی
كەنــداوی فارســی دەزانــن.
جگــە لــەوەش رێــژەی دانیشــتووان .زۆر زیاتــرە لــە
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زۆرینــەی واڵتانــی كەنــداو كــە عەرەبــن.
لــە كاتێكــدا ،هەرچــی ئێرانــە ،بــەردەوام لــە هەوڵــی
زیادكردنــی نفــوزی شــیعە گەراییــە لــەو واڵتانــەو
بــەردەوام هەوڵــدەدات پــەرە بــە نفــوزی شــیعە بــدات،
بــەاڵم واڵتانــی عــەرەب نەیانتوانیــوە ئەمــە بكــەن لەنــاو
ئێرانــدا.
لەوانــەش گرنگــر ،تێڕوانینــی ئێــران بــۆ مەســەلەكە،
تێڕوانینــی دینــی یــان مەزهەبییــە ،بــە واتایەكــی تــر
ئینتامیەكــی مەزهەبــی  -سیاســییە ،بــەاڵم تێڕوانینــی
عەرەبــەكان ،تێڕوانینێكــی مەزهەبــی و نیشــتامنی یــان
نەتەوەییــە ،واتــا ئینتیــای دینــی و نیشــتامنییە.
هیاللــی شــیعی ،كــە عێـراق و ســوریاو لوبنــان دەگرێتــەوە،
دەرئەنجامــی شــەڕی ســوریا نییــە ،بــەاڵم ئــەم شــەڕە
یاریــدەدەر بــوو بــۆ ســەرهەڵدانی دوو بــەرە ،واڵتانــی
كەنــداو هاوپەیامنانــی خۆرئــاواو ئیرسائیــل لەالیــەك،
ئێــران ،عێــراق ،ســوریاو لوبنــان لەالیەكــی تــرەوە ،كــە
هەرچــی دووهەمیانــە لەژێــر نــاوی هیاللــی شــیعی
بانگەشــەی نیشــتامنی و یەكگرتوویــی دەكــەن لەگــەڵ
ئێرانــدا.75
ئیامراتیــش یەكێكــە لــەو واڵتانــەی كــە ()%16ی
دانیشــتوانەكەی شــیعەن ،ئێــران بــەردەوام دەســت لــە
كاروباریــان وەردەدات و كێشــەی دوورگەكانــی ئیــارات
هێشــتا چارەســەر نەك ـراوەو ئێ ـران زۆرجــار كێشــەیان بــۆ
دروســتدەكات ،58ئەمــەش دوو گریامنــە هەڵدەگرێــت:
یەكــەم :كەنــداوی فارســی لــەڕووی جوگرافیــای ئایینیــەوە،
لەســەر ئاینـزای شــیعە ،حســابە.
دووەم :نەوتــی یەدەگــی ناوچەكــە ،هێنــدەی مەترســی
شــیعەی جددیــرو قوڵــر كردووەتــەوە.
بۆیــە تاكــە رێــگاو دواییــن رێــگا كــە لەبــەردەم ئــەم
شانشــینانەدا هەبــووەو هەیــە ،بــەردەوام ســەركوتی ئــەم
شــیعیانەیە ،كــە ئەمــەش دیــار نییــە تــا چەنــد ســاڵی تــر
دەخایەنێــت ،بــەاڵم شــیعەكانی ئــەو واڵتــە ســكڵی رق
و ســورەوە بــووی ژێــر خۆڵەمێشــی دەیــان ســاڵەی پــڕ

لــە داپڵۆســین ،بــێ مافــی ،ســەركوت و مەحرومبوونــی
شــیعەكانە .بــەدوای شۆڕشــی  1979گەالنــی ئێــران و
شــیعەكان ئاهێكیــان بــە بــەردا هاتــەوە ،تائێســتاش
چاوەڕوانــی هەاڵتنــی خۆرێكــن لــە تارانــەوە هەڵبێــت.
رزگاریــان بــكات لەدەســت نەهامەتــی و چەوســاندنەوەی
عەرەبــە ســوننەكان.
ســوریا بەمدواییانــە لــە ریزبەنــدی رووخــان و كۆتاییهاتنــدا
بــوو ،رووداوەكانــی 26ی كانونــی دووەمــی  2011كــە
راپەڕینــی خەڵكــی لێكەوتــەوەو تائێســتا ( )210هــەزار
كــەس بوونەتــە قوربانــی و ( )202ملیــار دۆالر زیانــی
بەركەوتــووە ،بــەاڵم ســەرچاوەكان بــاس لــەوە دەكــەن
كــە ئێـران یەكــەم واڵت بــووە تــا ئــەم ســاتەش پشــتیوانی
سیاســی ،ئابــوری ،ســەربازی ســوریای كــردووە .بەحوكمــی
بنەماڵــەی ئەســەدی عەلــەوی ،وابڕیــار بــوو بــەدوای
تونــس ،لیبیــا ،یەمــەن ،میــر ،ســوریا پێنجەمیــن واڵتــی
بەهــاری عەرەبــی بێــت ،95وەكــو ئەوانــەی پێشــوو ئێســتا
سیســتمێكی تــر لەســەر حوكــم بــن كــە رەنگــە هێــزە
ئیســامیەكان ،رادیــكاڵ یــان ئیخــوان بــن ،بــەاڵم ئــەوەی
روودەدات ،ئەوەیــە ،كــە پــاش چــوار ســاڵ لــە پشــتگیری
ئەمریــكاو خۆرئــاواو توركیــا بــۆ ســوپای ئــازادو گروپــە
نەیارەكانــی ئەســەد .بــەاڵم ســەرەنجام نــەك رژێمــی
ئەســەدیان بــۆ نەڕووخــا ،بەڵكــو ئــەو ئەجێندایــەی
ئــەوان ســەرەنجام گروپــی داعــش و نــورسەی بەرهــەم
هێنــا ،كــە رۆژئــاواش بووەتــە قوربانــی و رووداوەكانــی
 2015/1/8-7لــە هێــرش بــۆ ســەر رۆژنامــەی چارلــی
هیبــدۆ لــە فەڕەنســا یەكێكبــوو لــە دەرهاویشــتەكانی
شــەڕی ســوریاو بەهێزبوونــی گروپــە تیرۆریســتییەكان،
گروپــی رادیــكاڵ ،ســەلەفی و جیهادیــەكان ،وەك چــۆن
پارادۆكســی پشــتیوانی لــە ئەمەریــكا لــە تاڵیبــان ،قاعیــدەو
كــردەوەی تیرۆریســتی 11ی ســێپتەمبەر بــوو ،ئەمــەی
فەڕەنســاش هەمــان پارادۆكســی شــەڕی ســوریایە ،كــە
النــی كــەم توركیــا ،ســعودیەو قەتــەر پاڵپشــتی یەكەمــی
بەهێــزی داعــش بــوون كــە گرنگرتیــن هۆكاریــش شكســتی
ژمارە ( )33-32کانوونی یەکەم 2017
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ئــەم هێــزەی ئیخــوان و ســوننیانە بــوو لــە بەرامبــەر
ئێرانــی شــیعی.
بــەاڵم خاڵــی یەكالییكــەرەوە لــەم قەیرانــەدا ئەوەیــە،
رۆڵــی ئێ ـران بــوو بەهــۆی پشــتیوانی لــە رژێمــی ئەســەد
بــە دوو فاكتــەر رووداوەكانــی وەكــو خــۆی هێشــتەوە:
یەكــەم :لەمێــژە پەیوەنــدی دیمەشــق و تــاران لەناوچەكــە
هەیــە ،بەتایبەتــی لــە پەیوەنــدی دژایەتــی هەردووكیــان
بــۆ عیـراق و ســەدام حســێن و بەعــس خاڵــی هاوشــێوەیە
لەپــاڵ یــەك ،تێڕوانینــی هاوبــەش ســەبارەت بــە توركیــاو
پشــتیوانی پەكەكــە وەكــو نەیــاری ئەنكــەرەو لیــوای
ئەســكەندەریە ،جگــە لــە مەســەلەی مەزهەبــی لەنێــوان
هــەردوو الیەنــی (شــیعی – ســوننی) و بەتایبەتیــش
لــەدوای قەیرانەكانــی ســوریا دۆســتایەتی و هاوپەیامنێتــی

ســوریا بەمدواییانــە لــە ریزبەنــدی رووخــان
و كۆتاییهاتنــدا بــوو ،رووداوەكانــی 26ی
كانونــی دووەمــی  2011كــە راپەڕینــی
خەڵكــی لێكەوتــەوەو تائێســتا ( )210هــەزار
كــەس بوونەتــە قوربانــی و ( )202ملیــار
دۆالر زیانــی بەركەوتــووە،
ئێ ـران بــۆ ســوریا دەركــەوت.
دووەم :پەیوەنــدی مەزهەبــی نێــوان (تــاران – دیمەشــق)
وەكــو مەســەلەیەكی مەزهەبــی ،كــە هــەردوو حاكمــی
ئــەم دوو واڵتــە شــیعەن ،دەورونەقشــی زۆریــان هەبــوو
لــە رووداوەكانــی عیــراق ،لوبنــان و توركیــا.
شــیعەكانی ســوریا كــە پێكهاتــوون لــە عەلــەوی (،)%13
دەروز ( ،)%3پەیڕەوانــی گروپــی ئیســاعیلیە ( )%1كــە
شــیعەگەلێكن ،یازدەیەمیــن ئیــام بــەدوا ئیــام دەزانــن،
نــەك ئیاممــی مەهــدی.
رووداوەكانــی 2011ی ســوریا ئــەو بۆچوونــەی الی
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دیمەشــق دروســتكرد ،كــە پێویســتە جەمســەرگیری شــیعی
دامبەزرێنــن ،لــەوەش زیاتــر ئەوەیــە كــە لەمــەودوا ســوریا
پێویســتە تــاران تەنهــا وەكــو پاڵپشــتی سیاســی قبــوڵ
نــەكات ،بەڵكــو وەكــو نوێنــەری رەســمی مەرجەعــی
شــیعی قبوڵــی بــكات.
چونكــە یەكــەم فاكتــەرو كاریگــەر كــە وای لــە تــاران
كــردووە پشــتیوانی خــۆی بــۆ ســوریا دەرببڕێــت.
نەهێشــتنی ئەســەدو حكومەتەكــەی بــەدەردی قەزافــی و
لیبیــا بچێــت ،ئــەوا فاكتــەری شــیعیە ،جــا ئەگــەر لەبــەر
شــیعە عەلەویەكانــی ســوریا بێــت یــان لەبــەر پەڕینــەوەی
ئێـران بێــت لــە ســوریاوە بــۆ لوبنــان و هــاوكاری حزبوڵــاو
دروزەكان ،واتــا ئێــران لــە ســادەترین حاڵــدا ،بەدیــوە
مەزهەبیەكــەی تــا دیــوە سیاســیەكەی ســەیری رووداوەكان
دەكات .تەنانــەت ئــەوە دیمەشــق بــوو كــە لــە دەیــەی
هەشــتاكاندا بانگەشــەی ئــەوەی دەكــرد كــە دروســتكردنی
یــەك بــەرەی شــیعە لــە دەریــای ناوەڕاســتەوە تا پاكســتان،
بــەاڵم ئێســتا دروشــمەكە گــۆڕاوە بــۆ ئــەو بەرەیــە ،بــەاڵم
بــە ســەركردایەتی ئێ ـران نــەك ســوریا.
لــەو نــاوەدا دیســان فاكتەرێكــی بەهێــزی ئێرانــی ،شــیعی
دەردەكەوێــت .كــە پاڵپشــتی هێــزە كــوردەكان دەكــەن كــە
لــە  2011دەســتیانگرتووە بەســەر رۆژئــاوای كوردســتان،
كــە ئێســتاش كانتۆنــی (عەفریــن ،جزیــرەو كۆبانــێ)
یــان دروســتكردووە لەالیــەن یەكێتــی دیموكراتییــەوە
بەڕێــوە دەچــن .تەنانــەت بــاس لــەوە دەكرێــت،
ســوریاش هاوكاریــان دەكات ،بــەاڵم هیــچ گومــان لــەوەدا
نییــە ،كــە ئێــران پاڵپشــتی كوردەكانــی ســوریا دەكات.
لەڕێــگای پارتــی كرێكارانــی كوردســتانەوە ،بەتایبەتــی
كــە ســنورەكانی كــوردەكان لەگــەڵ توركیایــەو ئێرانیــش
بــەدوای رووداوەكانــی بەهــاری عەرەبــی درێغــی لەهیــچ
هاوكارییەكــی نەیارانــی ئەنكــەرە نەكــردووە ،كــە بێگومــان
ئەمــە سیاســەتی روســیای رێبــەری بلۆكبەندیــو ،ناوچەیــی
ئێــران لــە ســوریا – روسیاشــە.
دەكرێــت بڵێیــن ئــەو خۆڕاگرییــەی لــە كۆبانــێ كــرا،
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مایــەی شكســتی سیاســەتەكانی توركیــا بــوو ،لەهەمانكاتدا
ئێرانیشــی خۆشــحاڵكرد ،چونكــە لەالیــەك تێكشــكاندنی
ئەنكــەرە بــوو ،لەالیەكیشــەوە كەمكردنــەوەی فشــار
بــوو لەســەر ســوریاو شــكاندنی هەیمەنــەو فۆبیــای
داعــش بــوو ،كــە تــا ســەر ئێســقان دژی شــیعە ،ئێ ـران و
هەیمەنــەی ئێرانــن.
بۆیــە لــە خراپرتیــن حاڵــدا ئەگــەر ســوریا دابەشــبكرێت،
ترســی هەرێمــی جیــاوازی شــیعی ،كوردی ،ســوننی هێشــتا
هــەر ئێــران هەیمەنــەی خــۆی لــەڕووی مەزهەبیــەوە
دەپارێزێــت .دەتوانێــت ســۆزی كوردەكانیــش بــۆ خــۆی
رابكێشــێت.
ئەمــەش دیســان ئــەو فەلســەفەیە ،كــە ئێــران نــاوی
دەنێــت هەمــوو شــتێك لەڕێگــەی شــیعەوە ،هەمــوو
شــتێك بــۆ بەهێزكردنــی شــیعە ،وا دەردەكەوێــت ئێــران
لــە ســوریا یەكــەم قســەكەرەو ئەجێنــدای رووداوەكان ئــەو
كاری لەســەر دەكات و ئەگــەر هاوكاری ســەربازی ،دارایی،
لۆجســتیكی ئێـران نەبێــت ،بەشــار ئەســەد بەرگــەی شــەش
مانگــی نەدەبــردو بــەدەردی میــرو یەمــەن دەچــوو،
بۆیــە ئەســەد بــۆ هەمیشــە قــەرزاری ئێرانــی شــیعیە.
پێناچێــت ئێرانیــش هیچــی لــەوە زیاتــر بوێــت كــە لــە
ســوریا گرنگــی بــە سیاســەتەكانی ئێرانــی شــیعی بــدات.
هەمیشــە وەكــو پــردی پەیوەنــدی شــیعەكان لەنێــوان
لوبنــان و عیــراق بێــت.
خاڵێكــی تــری گرنــگ ئەوەیــە كــە رۆڵ و هەیمەنــەی
ئێــران لــە ســوریا ،ئەمەریــكاو خۆرئــاوای ناچــار كــرد،
چــاو بــەو پەیوەندیانــەدا بخشــێنێتەوە .قســەی ئێــران
بەهەنــد وەربگرێــت ،هەربۆیــە لــە كۆتاییەكانــی  2014دا
فشــارەكانی خۆرئــاوا لەســەر ســوریا كەمبونــەوەو رەنگــە
بیــر لــەوە بكەنــەوە دەســت لــە رووخانــی بەشــار ئەســەد
هەڵبگــرن ،چونكــە رەنگــە یەكێــك لــە مەرجەكانــی ئێ ـران
بێــت بــۆ پاشەكشــە كــردن لــە بەرنامــە ئەتۆمییەكــەی،
واتــا لــە ئێســتادا رۆڵــی ئێــران لــە ناوچەكــەدا بــە
شــێوەیەكە كــە تــاران ســەنرتاڵی بەهێــزە ،عێـراق ،لەڕیــزی

دووەمدایــە كــە نوێنەرایەتــی رەســمی دەوڵەتــی شــیعی
لەژێــر هەیمەنــەی ئێرانــدا دەكات و خاوەنــی حكومــەت
و دەســەاڵتی یاســاییە ،ســێیەم یەمەنــە ،كــە جەمــاوەری
شــیعی لــە حوســیەكان ،پاڵپشــتی ئێــران موعجیزەیــان
خوڵقانــدووە ،كــە دوای رووداوەكانــی بەهــاری عەرەبــی و
راكردنــی عەلــی عەبدوڵــای ســاڵحی دوژمنــی سەرســەختی
حوســیەكان ئێســتا بوەتــە پشــتیوانیان و تەئیــدی
سیاســەتەكانی ئێــران دەكات ،تەنانــەت زۆربــەی واڵتــی
یەمەنیــان خســتوەتە ژێــر دەســەاڵتی خۆیانــەوە ،ئەمــەش
رۆڵــی ئێ ـران گەورەتــر دەكات و ترســی گــەورەش لەســەر
نەیــارە سەرســەختەكانی سیاســی و مەزهەبــی و نــەوت
لــە (ســعودیە) دروســتدەكات ،چــوارەم ،لوبنانــە كــە
حزبوڵــاو حەســەن نەرسوڵــا نوێنــەری خومەینیــە ،تــەواو
هەیمەنــەی كــردوە لــە لوبنــان و هــەركات بیەوێــت
گەمــارۆی حكومــەت و پەرلەمــان دەدات و بوەتــە یەكــەم
هێــزی حزبــی تۆكمــەو بەدیســپلین كــە دەتوانێــت لوبنــان
بەڕێوەبەرێــت ،ســەرەڕای ئــەوەی كــە پەرلەمانیــش
بەدەســت شــیعەكانەوەیە ،ئەمــەش واتــا حزبوڵــا یەكــەم
حزبــی بەهێــزی شــیعی نــاو جەمســەرگیری ئێرانیــە
لەناوچەكــەدا كــە پتــەو و بەئیــان بێــت و هەیامنــەی
هەبێــت ،پێنجــەم ،ئەفغانســتانە كــە تائێســتاش شــیعەكانی
ئــەو واڵتــە رۆڵیــان هەیــە لــە دەســەاڵت و ســیناریۆكاندا،
شەشــەم ،شــیعەكانی بەحرێنــە كــە راســتە رێكنەخـراون و
خــاوەن دەســەاڵت نیــن ،بــەاڵم ئێ ـران دەتوانێــت لەهــەر
كاتێكــدا بیەوێــت خۆپیشــاندان بكــەن و فشــار بخەنــە
ســەر دەســەاڵتی ســوننی و بەحرێــن ،حەوتــەم شــیعەكانی
توركیایــە كــە جاروبــار دەیانجوڵێنێــت ،بــەاڵم زۆر كاریگــەر
نیــن.
واتــا پێگــەی شــیعی ،كــە لــە ئێســتادا لــە ئێــران
دەیانجوڵێنێــت .لــە حــەوت شــوێنی جیــادا رۆڵدەگێــڕن ،كە
هەركامیــان بــە فۆرمێــك و شــێوازێكن لــە بــواری رۆڵبینینی
سیاســی و مەزهەبــی و مەرجەعــی ســەنرتاڵ ،بەهێــزی
حوكمـران لــە دەســەاڵتدا ،هەیمەنــەی حزبــی ،هەیمەنــەی
ژمارە ( )33-32کانوونی یەکەم 2017
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جەمــاوەری ،واتــا هــەركام لــەم هێــزە شــیعیانەی ئــەم
حــەوت شــوێنە رۆڵێكیــان هەیــە لــە قەیرانەكانــدا
دەجوڵێرنێــن و كاریگەریــان دەبێــت ،سیاســەتەكانی ئێـران
جێبەجــێ دەكــەن ،هەمووشــیان لەژێــر نــاوی پیــرۆزی
شــیعەگەراییدایە ،كــە ئێرانیــش كتومــت هــەر ئەمــەی
دەوێــت ،ئەونایەوێــت ئــەم هێزانــە رۆڵ بگێــڕن گــەر
خەباتــی شــیعەگەرایی لــە خەباتــی خۆیــان جیابكەنــەوە،
چونكــە ئێــران بەباشــی لــەوە تێــدەگات كــە دەبێــت
هەمــوو شــیعە لەیــەك كاتــدا هەســت بــە مەزڵومیــەت
و گەورەیــی ،هەســت بــە ژێردەســتەیی و ســەربەرزی،
هەســت بــە چەوســاوەو خــاوەن پشــت بــكات ،هەســت
بــە غــەدرو چەوســانەوە ،بــەاڵم هەڵســانەوە بــكات،
بەمــەش ئێــران بــاش دەزانێــت كــە شــیعەكان دەبێــت
وەكــو شــیعە خۆیــان بناســن ،وەكــو شــیعە بژیــن ،وەكــو
شــیعە خەبــات بكــەن ،وەكــو شــیعە سیاســەت و ژیــان
بكــەن ،وەكــو شــیعە خــەون ببینــن ،وەكــو شــیعەش مبــرن،
ئەمــە دواییــن مانیفێســت و خەوبینینــی ئێرانــەو دواییــن
تێڕوانینــی ئێرانــە بــۆ جیهانــی شــیعە.
دروزەكان ،كەمینەیەكــی تــری شــیعەن ،كــە بــێ
كاریگــەی نیــن لەژێــر دەســەاڵتی ئێرانــداو بــە چەندیــن
شــوێندا باڵوبوونەتــەوە ،وەكــو ( )360000لــە ســوریا،
( )310000لــە لوبنــان )60000( ،لــە ئیرسائیــل)10000( ،
لــە فەلەســتین و ( )10000كەیســش لــە وئەرجەنتیــن
واتــا نزیكــەی ( )700000كــەس دەبــن ،60ئەگەرچــی
هەندێــك لــەم كەمینــە شــیعیانە لەگــەڵ سیاســەتەكانی
ئێ ـران یەكناگرنــەوە ،وەك ئەوانــەی لــە ئیرسائیلــن ،بــەاڵم
پێناچێــت ئێــران ئەمانــە بــێ كاریگــەر جێبهێڵێــت و
بەتایبەتــی كــە عەلەویەكانــی ســوریاو شــیعەكانی لوبنانــی
كۆنرتۆڵكــردووە.
بــە تایبەتــی لــەدوای شۆڕشــی  1979خەڵكــی ئێــران
شــیعەكانی باشــوری لوبنــان بونــە ئامانــج ،پێگــەی هێــزی
شۆڕشــی ئێ ـران ،بــەاڵم لــە شــەڕە ناوخۆییەكانــی لوبنانــدا
شــیعەكان دابەشــبوون بەســەر حزبوڵــا كــە پشــتیوانی لــە

ئایدیا دیپلۆماتیك

ئێـران و بزوتنــەوەی ئەمــەل پشــتیوانیان لــە ســوریا دەكرد.
هەندێكیشــیان پەیوەندیــان كــرد بــە پارتــە چەپەكانــی
لوبنــان ،لەكاتێكــدا ژمــارەی شــیعەكان لــە لوبنــان بــە
ملیۆنێــك كــەس مەزەنــدە دەكرێــت ،بــەاڵم ئێـران و لوبنان
و جیۆپۆلۆتیكــی شــیعەكان بــە تایبەت شــیعەكانی باشــورو
حزبوڵــای زۆر بــۆ گرنگــە .بــە یەكــەم هێــزی شــیعی
دادەنرێــت كــە روبــەڕووی دوژمنــە گەورەكــەی ئێـران كــە
(ئیرسائیــل) وەســتاوەو مەترسیشــی دروســتكردووە ،بــۆ
ســەر بەرژەوەندییەكانــی ،بۆیــە ئێــران رەنگــە هێنــدەی
حزبوڵــاو حەســەن نەرسوڵــا هــاوكاری خۆشەویســتی بــۆ
چەنــد گروپێكــی شــیعی و رابەرەكــەی دەرنەبڕیبێــت و
بــۆی گرنــگ نەبێــت.
ســاڵی  2011بــەدوای شــەڕو قەیرانەكانــی ســوریاش باشــر
رۆڵــی حزبوڵــای بــۆ دەركــەوت ،كــە راســتەوخۆ چــووە
شــەڕەكەوەو پشــتیوانی لــە ئەســەد كــرد.
هــەر ئەوكاتــەش كــە حزبوڵــا دروســتبوو لــە فێربایــەری
 1985رایگەیانــد «كــە پابەنــد دەبیــن ،بەبڕیــاری
حەكیامنــەو دادپەروەرانــەی ویالیەتــی فەقیهــەو ئایەتوڵــا
خومەینــی» ،بەپێــی ســەرچاوەكان بــاس لــەوە دەكرێــت
كــە حەســەن نەرسوڵــا ئەمینــداری حزبوڵــا ،نوێنــەری
رەســمی خومەینییــە لــە لوبنــان ،چونكــە هەمــوو جوڵــەو
كارەكانــی نەرسوڵــا بــە قازانجــی ئێرانــە .61ئــەوە جگــە
لــەوەی حزبوڵــا لەڕێگــەی خۆیــەوە دەتوانێــت پردێكــی
پەیوەنــدی ئێــران و فەڵەســتین بــۆ گروپەكانــی وەك
حەمــاس و جیهــادی فەڵەســتین دروســتبكات ،ئەگەرچــی
ئەمــەش دوژمنایەتــی ئێـران بۆ فەڵەســتین ئــەم دوو گروپە
هــەر ســۆزی زۆریــان لەگــەڵ ئێ ـران و ســوریا هەیــە ،بــە
چــەك و كەلوپەلــی ســەربازی ،مــاددی هــاوكاری دەكرێــن.
بەمدواییانــەش محەمــەد زەیــف بەرپرســی گشــتی
كەتائیبــی عزەدیــن قەســام لەنامەیەكــدا بــۆ حەســەن
نەرسوڵــای ئەمینــداری حزبوڵــای دۆســتی ئێــران داوای
هــاوكاری دەكات ،لــەدژی ئیرسائیــل .ئەمــە لەكاتێكــدا
بــوو كــە ســاڵی ( )2014لــە ئەنجامــی هێرشــی فڕۆكــە
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هەژموونی ئێران سعودییەی ناچار بە چاکسازی ناوخۆ کرد

ئیرسائیلییــەكان لــە جــوالن ،كوڕێكــی عیــاد مەغنیــە بــە
نــاوی جیهــاد ،كــە پاســەوانی تایبەتــی قاســم ســولەیامنی
بــوو ،لەگــەڵ شــەش كەســی حزبوڵــا كــوژران ،لەناویانــدا
بەرپرســێكی بــااڵی ســوپای پاســدارانی ئێرانــی تێدابــوو.62
كــە لەڕاســتیدا ئــەم دوو گروپــە و چەنــد گروپــی تــری
وەكــو كۆمەڵــی ئیســامی و بزوتنــەوەی ئیســامی لــە
كوردســتانی عیـراق ،گروپــی ئیســامی رادیكاڵــی ســوننین،
بــەاڵم ئێــران چونكــە دەتوانێــت ســودیان لێوەربگرێــت،
یارمەتیــان دەدات و بــەاڵم ئەمانــە بەشــێك نیــن لــە

جیۆپۆلەتیكــی پانوپــۆڕی ئێرانــی  -شــیعی ،بەڵكــو
بەشــێكن لــە كاریگــەری و فشــارە سیاســیەكانی ئێــران
لــە ناوچەكــەدا ،كەڵكیــان لێوەردەگرێــت و تــا رادەیەكــی
زۆریــش ســەركەوتوو بــووە.
ئەمــەش بــە ئاماژەكــردن بــەوەی كــە ئێ ـران بــۆی گرنگــە
هەمیشــە قەیرانــەكان بنێرێتــە دەرەوەو الیەنگرانــی
گروپــە دۆســتەكانی ئەجێنــدا سیاســی و ســەربازیەكانی
بــۆ جێبەجــێ بكــەن ،كــە ئــەم دوو گروپــە ســوننیە لــەو
شــێوازەن كــە بێگومــان لــەزۆر شــوێنی تریــش ســود
ژمارە ( )33-32کانوونی یەکەم 2017
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لــەو گروپــە ســوننیانە وەردەگرێــت ،وەكــو باســدەكرێت
شــەبابی ســۆماڵی یەكێكــە لەوانــەو لــەزۆر شــوێنی تریــش
ناڕاســتەوخۆ ئەوكارانــە دەكات ،بــەاڵم ئامانجەكــەی
ئەوەیــە كــە هەمــوو ئــەم كارانــە لــە خزمەتــی فراوانكردنی
جیۆپۆلەتیكــی شــیعە بەكاردەهێرنێــت.
ئێـران ســەبارەت حزبوڵــا درێغــی نەكــردووەو بوونــی بــە
خاوەنــی ( )15000مووشــەك و دەیــان هــەزار چەكــدارو
فڕۆكــەی ســیخوڕی بــێ فڕۆكــەوان و كاتیۆشــاو چەكــی
دژە فڕۆكــەو توانــی ماڵــی و ســەربازی و بوونــی كەناڵــی
املنــاری ئاســانی ،بەهــۆی ئێرانــەوەو پێدانــی هــاوكاری
بــە بــڕی ( )50 – 25ملیــار دۆالری ســااڵنە .63بــەاڵم
واقعیەتێــك هەیــە كــە پێــش شۆڕشــی  1979ئێــران و
شــیعەكان لــە هەمــوو ئــەو شــوێنانەی باســان كــرد،

و ناوچەییــدا.
یــان وەكــو باســدەكرێت ،ئێ ـران خەریكــە لــە رۆژهەاڵتــی
ناوەڕاســتدا وەكو ئیمپراتۆریەتێكی شــیعە ســەرهەڵدەدات.
لەمبارەیــەوە رۆژنامــەی مەعاریفــی ئیرسائیــل لــە ســاڵی
( )2005لــە بابەتێكــدا لــە نووســینی زەڵــای شــابیرا
دەنووســێت« :دەوڵەتــی ئێـران مەرشوعــی ئیمپراتۆرییەكی
شــیعەی پێیــە ،زۆر نابــات ئێـران ،عێـراق ،ســوریاو لوبنــان
پەكدەخــات و ئیرسائیــل دەخاتــە گــڕوگازەوەو ئاسایشــی
ئیرسائیــل دەخاتــە مەترســییەوە».64
ئــەم بۆچوونانــە دەكرێــت بڵێیــن زۆریــان راســن ،بــەو
دەلیلــەی ئیرسائیــل لــە ســاڵی ( )2006لەگــەڵ حزبوڵــا
توشــی كۆمەڵێــك پێكدادانــی تــاڵ بــووە ،كــە حزبوڵــا
موشــەكی گرتــە حەیفــا ،لــە عێـراق تــا دێــت رۆڵــی ئێـران
زۆرتــرو زیاتــر دەبێــت .وەكــو باســدەكرێت لــە بوارەكانــی
ئاســانی و دەریایــی و زەمینــی خــۆی خزاندووەتــە
عێراقــەوەو دوای شــەڕەكانی داعشــیش باشــر دەركــەوت.
لوبنــان بەتــەواوی كۆنرتۆڵیكــردووە ،خەریكــە قســەكەی
ئەلكســەندەر مارانــش راســت دەردەچێــت كــە دەڵێــت:
«ئیمپراتۆریــەك بەڕێوەیــە ،كــە لــە ســنورەكانی هینــدەوە
هەتاوەكــو كەنارەكانــی دەریــای ســپی كۆنرتۆڵــدەكات».

پاكســتان ،ئەردەن پەیوەســت بوون بە بڕیاری

گەردەلولی زەبر (عاصفە الحزم)
ملمالنێی شیعی  -سوننی

لەگــەڵ نزیكبوونــەوەی حوســییەكان لــە
سنورەكانی ســعودیە ،هاوپەیمانێتی سەربازی
لەنێــوان ســعودیە ،كوێــت ،ئیمــارات ،توركیــا،
میســر ،لــە مایســی  2014پێكهــات ،لــە
كاتــی هێرشــەكاندا واڵتانــی بەحرێــن ،قەتــەر،
هێرشــەكەیان
خرابوونــە پەراوێــزەوەو كرابوونــە پاشــكۆو لەحاڵەتــی
گۆشــەگیریدا بــوون ،بــەاڵم لــە دوای شۆڕشــەوە ،وردە
وردە گەشــەیان كــرد لەبــواری سیاســی و كۆمەاڵیەتــی،
هەرچەنــدە شــیعەكان لــەڕووی تیۆریــەوە بــاوەڕی بــە
گەڕانــەوەی رزگاركــەر هەیــە لــە گەڕانــەوەی ئیاممــی
نادیــار خــۆی دەخاتــەڕوو ،هەرچەنــدە هێشــتا جوگرافیــای
شــیعە لــە كۆمەڵــە دورگەیەكــی جیــاوازو پەرتــەوازە
دەچێــت ،بــەاڵم وردە وردە خەریكــە پێگــەو رۆڵــی خــۆی
دەدۆزێتــەوە لەســەر نەخشــە سیاســی ،ئیســامی جیهانــی

ئایدیا دیپلۆماتیك

ســەرئەنجام شــەوی پێنــج شــەممە 26ی ئــازاری 2015
بەشــێوەیەكی لەنــاكاو و كتوپــڕ لەژێــر ناونیشــانی
گەردەلولــی زەبــر ،هێرشــی ئاســانی بــۆ ســەر پێگــە
ســەربازیەكان ،گەنجینەكانــی چــەك كــە لەژێــر دەســەاڵتی
حوســیەكان و هێــزە ســەربازیەكانی الیەنگرانی(عەلــی
عەبدوڵــا ساڵح)بەســەركردایەتی عەرەبســتانی ســعودیە
و بــە بەشــداری واڵتانــی عەرەبــی بــۆ ســەر یەمــەن
دەســتیپێکرد.65
هێــرش و دەستبەســەرداگرتنەكانی شــوێنەكان لەیەمــەن
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لەالیــەن حوســیەكانەوە و بەتایبەتــی ســەنعا و عــەدەن و
ســنورەكانی ســعودیە لەپــاش شــەڕ و ئاژاوەكانــی یەمــەن
لــە ئابــی  2014بەرپرســانی ســعودیەی هانــدا ،كــە چەنــد
گەشــتێك بكــەن بــۆ واڵتانــی كەنــداو لــەو مەترســییانە
ئاگاداریــان بكەنــەوە بەتایبــەت دوای هاتنــە ســەر تەختــی
پاشــایەتی مەلیــك سەلـــان .
پێداگیــری واڵتانــی كەنــداو بــۆ پشــتیوانی عەبــد رەبــە
مەنســور هــادی ســەرۆك كۆمــاری یەمــەن ،جێبەجــێ
كردنــی بڕیارەكانــی ئەنجومەنــی هاریــكاری كەنــداو
وایكــرد ئــەو هاوپەیامنێتیــە ســەربازییە بەشــێوەیەكی
چاوەڕوانەكــراو و زوو پێكبێنێــت ،واڵتانــی (پاكســتان،
ســودان ،ئــەردەن و توركیا)بەشــداربن ،واتــا هێرشــەكان
پەیامێــك بــوون بــۆ كۆمــاری ئیســامی ئێـران كــە زیــاد لــە
پێویســت مەترســی دروســت كردبــوو بــۆ ســەر ســنورەكانی
ســعودیە و واڵتانــی كەنــداو ،دەســتگرتنی بەســەر شــوێنە
ســراتیژ و گرنگەكانــدا .گێرانــەوەی هاوســەنگی هێزبــوو
لەنێــوان واڵتانــی كەنــداو لەالیــەك و ئێــران لەالیەكــی
تــرەوە ،بەشــداری توركیــاش كردنــەوەی میحوەرێكــی
تــری عەرەبــی و توركــی بــوو دژی هەیمەنــەی ئێــران
لەناوچەكــەدا.
بێگومــان ئێــران لــە ســوریا ،عێــراق ،یەمەن...هتــد،
بەتــەواوی پارســەنگی هێــزی بــە قازانجــی خــۆی گۆڕیبــوو
و توانیبــووی بەشــار بەســەر پێــوە رابگرێــت ،عێــراق
كۆنتــڕۆڵ بــكات و یەمەنیــش بكاتــە مەیدانــی زۆرانبــازی
خــۆی و ســعودیە.
تــا ســاتی تەنــگ پێهەڵچنینــی ئێ ـران لەیەمــەن بەرامبــەر
ســعودیە و واڵتانــی كەنــداو یان(ســوننەكان) ســعودیە
و واڵتانــی عەرەبــی راســتەوخۆ نەچوونــە شــەڕی
ناراســتەوخۆی ئێــران لــەو واڵتانــە ،لوبنــان و بەحرێــن.
ئــەوان دەیانزانــی كــە ســوپای پاســداران و حیزبوڵــای
لوبنانــی پاڵیانداوەتــە بەشــار ئەســەد و رێــگا نــادەن
بروخێــت ،بۆیــە تەنهــا الیەنگرانــی ســوننی خۆیــان و چەند
هێزێكــی تریــان باربــۆ دەكــرد و پــڕ چــەك دەكــرد ،بــەاڵم

هەوڵەكانیــان بێئــاكام بــوو.
لەملمالنێــی شــیعە و ســوننە لەعێراقــدا ،ئێــران تــا بــە
ئێستاشــەوە هەژمونــی خــۆی ســەپاند و بەســەر عێراقــدا،
تــا دێــت ســوننەكان الواز دەبــن ،كــە بەدۆســتی ســعودیە
و كەنداوییــەكان و توركیــا نــارساون و هەرچیەكیــان
لەدەســتهات بــۆ شــكاندنی هەیمەنــەو هەژمونــی ئێ ـران
لــە پشــتیوانی ســوننەكان درێغیــان نەكــرد ،بــەاڵم بێئــاكام
بــوون لەشــەڕی ناراســتەوخۆی ئێــران.
لەیەمــەن ،كاتێــك ئێ ـران ،كارتەكانــی خــۆی خســتەگەڕ،
ئیــر ســعودیە و شێخنشــینەكان كــە هــەر خەریكــی ناردنــە
دەرەوەی نــەوت و كەڵكەكردنــی دۆالر بــوون ،تــەواو
شــڵەژان و ناچــار بــوون بڕیــاری شــەڕی راســتەوخۆ بــدەن،
شــەڕێك كــە پەیامەكــەی روو لــە تــاران بــوو.
واتــا گەردەلولــی زەبــر رقــی پەنگخــواردووی ســعودیە و
كەنداوییــەكان و توركیــا بــوو لــە بەرامبــەر ئێرانــدا ،كــە
تــا دەهــات هەژموونــی هیاللــی شــیعی پــڕ كاریگەرتــر
دەبــوو .واڵتانــی كەنــداو بەشــێك لــە چاودێـران ،ئــەم شــەڕ
و كوشــتارەیان خســتە ئەســتۆی ئێ ـران ،گوایــە لــە پشــت
ئاریشــە و قەیرانەكانــی یەمەنەوەیــە .66
شــەڕەكانی یەمــەن ،مەترســی گەورەیــان دروســتكردووە
و لەمبارەیــەوە رۆژنامــەی واشــنتۆن پۆســتی ئەمەریكــی
نووســیویەتی «ملمالنێكانــی یەمــەن ،ئاژاوەیەكــی نــوێ لــە
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا»67
گەردەلولــی زەبــر ،بــە دیوێكــدا گــەر هێرشــێكی
سیاســی و ســەربازی ســعودیە و كەنداویــەكان بێــت لــە
دەرئەنجامــی ملمالنێی(شیعە-ســوننە) و رێگرتــن بووبێــت
لــە هەژموونــی ئێــران لــە ناوچەكــە .دیوێكــی تــری
ملمالنێكــە ،ئابوورییەكــە واچاوەڕواندەك ـرا ئێ ـران دەســت
بگرێــت بەســەر گــەروی بــاب ئەملـــندەب ،كــە رۆژانــە دوو
ملیــۆن بەرمیــل نەوتــی پێــدا تێدەپەڕێــت ،لەكەنــداوەوە
بــۆ ئەمەریــكا و ئەوروپــا ،بازرگانــی نــەوت بــە شــادەماری
ئابــووری عەرەبســتانی ســعودیە دادەنرێــت.
خاڵــی ســێیەم دیــووی شــاراوەی ملمالنێكانیــش خواســتی
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ســعودیەیە بــۆ مانــەوەی وەكــو رابــەڕ و ســەركردایەتی
واڵتانــی كەنــداو و قســەكەری یەكــەم و كۆتایــی ،كــە
تەنهــا ئێــران بەمەترســی و ركابــەری ســەرەكی خــۆی
دەزانێــت ،بــەاڵم ئەمــە واتــای ئــەوە نییــە كــە قەتــەر،
ئیــارات ،بەحرێــن ،هەســت بــە مەترســی ئێ ـران ناكــەن،
ئەوەشــی كــە مایــەی ســەرنج بــوو ،بێالیەنــی و بەشــداری
نەكردنــی شانیشــینی عومــان بوولــە گەردەلولــی زەبــر،
كــە بەیەكێــك لــە دۆســتە نزیكەكانــی ئێــران لەكەنــداو
دادەنرێــت.68
بەشــداری میــر ،بــۆ پشــتیوانی لەســعودیە فاكتەرێكــی
گرنــگ بــوو ،گەرچــی پاشەكشــیەیەكی زۆر روویدابــوو
لەپەیوەندیەكانــی ســعودیە و میــر بــە تایبەتــی پــاش
رووداوەكانــی بەهــاری عەرەبی و گرتنەدەســتی دەســەاڵت
لەالیــەن ئیخوانــەوە.
بــەاڵم پشــتیوانیەكەی میــر لــە گەردەلولــی زەبــر و
پەالماردانــی داعــش لــە لیبیــا ،گەڕانــەوەی خێرایــی
میــر بــوو لەهاوكێشــەكاندا ،جیــا لــەوەی پەیوەنــدی
ئێــران و میــر بــاش نەبــوو ،قاهیــرە نیگەرانــی هەبــوو
لــەوەی ئێـران بگاتــە دەریــای ســوور ،ســەرەڕای جیــاوازی
حاكمیەتــی تــاران و قاهیــرە ،ئەوەشــی پەیوەســتە بــە
بەشــداری توركیــا ،پشــتیوانی ئەنكــەرە بــوو لەهاتنــە
ســەركاری شــا ســەملان ،كــە خوازیــاری چاكردنــی پەیوەندی
نێــوان هــەردوال بــوو.
لەپــاڵ ئەوەشــدا بەشــداری توركیــا گــەر فرۆكــەی جەنگــی
نەبــوو ،بــەاڵم چوونــە پــاڵ ســعودیە یەكانگیــرە لەگــەڵ
رێگــری لەهەژموونــی فراوانخــوازی ئێرانــی و گەیشــتنی بە
دەریــای ســوور و پێگــەی ئێ ـران لــە رێگــەی حزبوڵــاوە
لــە لوبنــان و ســوریا.
رۆڵــی ئەمەریــكا لــە هێرشــەكانی گەردەلولــی خۆڕاگــری
(زەبــر) پەیوەنــدی بــەوەوە هەبــوو ،گــەروی بــاب
ئەملەنــدەب وەك یەكێــك لەگرنگرتیــن دەروازەكانــی
تێپەڕینــی نــەوت لەنــاو حــەوت شــوێنی ســراتیژی
جیهانــن الی ئەمەریــكا ،هەربۆیــە پشــتیوانی لۆجســتیكی-

ئایدیا دیپلۆماتیك

هەواڵگــری پێشــكەش كــرد و هەماهەنگــی زۆریشــی
كــردووە لەگــەڵ ســعودیە.
لەالیەكــی تریشــەوە ئەمەریــكا بەرژەوەنــدی تایبەتــی
لەگــەڵ ئێـران هەبــوو ،بــە تایبەتــی هــەردوو فایلــی عێراق
و ئەفغانســتان لەگــەڵ گرنگــی گــەرووی هورمــز ،بۆیــە
پارادۆكســێتكی زۆر لــە سیاســەتی ئەمەریــكا بەرامبــەر
ئێــران لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت بــەدی دەكرێــت.
واتــا لەیەمــەن دژی ئێــران ،پشــتیوانی لــە ســعودیەو
هاوپەیامنــی ســوننی دەكات ،بــەاڵم لەعێـراق هاوپەیامنــی
ناراســتەوخۆی لەگــەڵ ئێــران هەیــە بــۆ دەرپەڕاندنــی
داعــش ،كــە لەالیــەن ســعودیەو هاوپەیامنە ســوننیەكانەوە
پشــتیوانی دەكرێــت ،یــان لــە ئەفغانســتان هەماهەنگــی
لەگــەڵ ئێــران دەكات بــۆ دەرپەڕاندنــی قاعیــدە ،بــەاڵم
لــە ســوریا دژی ئێــران لەبــەرەی توركیــا و واڵتانــی
كەنــداو دایــە .هەمــوو ئەمانــەش هیــچ نییــە جگەلــە
بەرژەوەندیەكانــی ئەمەریــكا لەناوچەكــەدا.
هیندســتان و پاكســتان دوو واڵتــی خــاوەن چەكــی ناوەكی
و مەترســیداری نیمچــە كیشــوەری هیندســتان ،وەكــو دوو
زلهێــزی گــەورە رۆڵ دەگێــڕن.
بــەاڵم بەشــداری پاكســتان لەگەردەلولــی خۆڕاگری(زەبــر)
دژی حوســیەكان ،زیاتــر لــە واڵتــان بەشــداری شــەڕەكە
ســەرنجی هەمــوو الیەكــی راكێشــا ،ئەگــەر چــی هەســت
بەملمالنــێ و ناكۆكــی قوڵــی نێــوان ریــاز و تــاران نەدەكرد.
بــەاڵم ملمالنێــی تایەفــی شــیعە و ســوننە لەباشــور و
ناوەڕاســتی ئاســیا گرنگیەكــی زۆری هەبــوو ،بەتایبەتــی
پێگــەی پاكســتان لەبــواری بازرگانــی لەزەریــای هینــدی
و دەریــای ســوور ،بەتایبەتــی پاوانخــوازی ئێــران لــەو
ناوچەیــە ،پاكســتانی تووشــی دڵەڕاوكــێ كردبــوو.
ســەرەڕای پەیوەنــدی توندوتۆڵــی ئێـران لەگــەڵ هندســتان
و عومــان ،وایكــرد پاكســتان بچێتــە بلۆكــی ســعودیەوە
دژی ئێ ـران بەشــداری بــكات لەشــەڕی دژی حوســیەكان،
بۆئــەوەی دەســتیان نــەگات بــە بــاب ئەملەنــدەب ،كــە
رێرەوێكــی گرنگــی بازرگانــی پاكســتانە لەگــەڵ ئەوروپــاو
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ئەمەریــكا.
بــەاڵم هندســتان نــەك بەشــداری شــەڕەكەی نەكــرد ،بەڵكو
هەوڵیــدا بێالیــەن بێــت ،داوای ئاسایشــی بــۆ یەمــەن كــرد،
خوازیــاری پەرەســەندنی ناكۆكیەكانــی نەبــوو لەگــەڵ
پاكســتان لەســەر ناوچــەی كشــمیر لــەوە زیاتــر ،روســیا
و چیــن وەكــو دوو واڵتــی زلهێــز ئەگەرچــی ئاسایشــی
گــەرووی بــاب ئەملەندەبیــان بــۆ گرنــگ بــوو ،بــەاڵم
پشــتیوانی حوســییەكانی دۆســتی ئێرانیشــیان نەكــرد ،بەاڵم
هەرچــی روســیا بــوو فایلــی گرنگــی وەكــو ئۆكرانیــای
هەبــوو.
پــاش چەنــد ســاڵ لەكێشــە و ئاریشــەكانی ســعودیە و
بــە تایبەتــی بــە دوای رووداوەكانــی بەهــاری عەرەبــی
لــە ســاڵی 2011دا ،یەمــەن بــووە مەیدانــی ملمالنێــی
نێــوان ئێ ـران و ســعودیە .بۆیــە لەگــەڵ نزیــك بوونــەوەی
حوســییەكان لــە ســنورەكانی ســعودیە ،هاوپەیامنێتــی
ســەربازی لەنێــوان ســعودیە ،كوێــت ،ئیــارات ،توركیــا،
میــر ،لــە مایســی  2014پێكهــات ،لــە كاتــی هێرشــەكاندا
واڵتانــی بەحرێــن ،قەتــەر ،پاكســتان ،ئــەردەن پەیوەســت
بــوون بــە بڕیــاری هێرشــەكەیاندا ،ســەرچاوەكانی میدیــا
بــاس لەئاگاداربوونــی ئەمەریــكا دەكــەن لــە ســیناریۆكان و
كات و وادەی هێرشــەكان ،پاڵپشــتی كردنیــان ،لەمبارەیــەوە
ئەنــوەر قرقــاش ،وەزیــری دەوڵــەت بــۆ كارووبــاری
دەرەوەی ئیــارات رایگەیاند»بڕیــاری بەشــداری لــە
گەردەلولــی خۆڕاگــری ،پەلــە نەبــووە ،بەڵكــو پێشــر
دانوســتانی چڕوپــڕی لەســەركراوە ،ســەرەڕای هەوڵەكانــی
ئاشــتەوایی و رووبەربوونــەی حوســیەكان ،بــەاڵم
ســەرئەنجام پالنەكــەی ئێــران ،كــە كۆكردنــەوەی گــەورە
هێزەكانــی ناوچەكــە و هاوپەیامنەكانــی بــوو ،بــۆ
رووبەروبونــەوەی ئێــران».69
هێشــتا قەیرانەكانــی یەمــەن چارەســەر نەكــراون و
پێناچێــت بەمزوانــەش بەتــەواوی چارەســەر بــن ،بۆیــە
ترســی هەیــە لــەوەی پــاش شــەڕەكانی گەردەلولــی
خۆڕاگــری ،شــەڕەكە بەجۆرێــك بگۆردرێــت بەشــەڕی

ئێــران و ســعودیە بەوەكالــەت.
بەتایبەتــی كــە فایلــی الیەنگــری و دژایەتــی ئێــران و
ســعودیە لەعێ ـراق ،ســوریا ،یەمــەن تێكــەڵ بــووە ،بۆیــە
مەترســی گــەورە هەیــە لــە چارەنوســی ناوچەكــەو
هەڵگیرســاندنی شــەڕێكی گەورەتــر و مــاڵ وێرانكەرتــر،
كــە رەنگــە زەرەری زۆر لەخۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و
كەنــداوی فارســی لێبكەوێتــەوە.70
ڕووداوەكانــی یەمــەن و هێرشــەكانی گەردەلولــی زەبــر،
پێشــهات و خوێندنــەوەی زۆری بــەدوای خۆیــدا هێنــا،
لەســەر ئاســتی واڵتانــی عەرەبــی ســەرهەڵدانی بیرۆكــەی
هێــزی عەرەبــی هاوبــەش ،بەمەبەســتی پاراســتنی
ئەمنــی قەومــی ،رێگــری لــە نفــوزی ئێرانــی لەناوچەكــەو
رووبەروبونــەوەی مەترســیەكان و تیــرۆر ،بەتایبەتــی ئــەو
قەیرانانــەی لەواڵتانــی عەرەبــی ســەریهەڵداوە و بەتایبەتی
دوای ڕووداوەكانــی بەهــاری عەرەبــی لــە لیبیــا ،تونــس،
بەحرێــن رووداوەكانــی یەمــەن و عێ ـراق بــە تایبەتــی و
ســەرهەڵدانی داعــش.
ســەرەڕای ئەوانــە ئەنجومەنــی هاریــكاری كەنــداو،
مەترســییەكانی لوبنــان ،ســوماڵ ،فەلەســتینی بــە گرنــگ
زانیــووە ،بۆیــە هەمــوو ئــەو قەیـران و ئاریشــانە ،واڵتانــی
كەنــداوی هێناوەتــە ســەر ئــەو قەناعەتــەی ،كــە پێویســتە
بەهــاوكاری ڕووبــەڕوی مەترســییەكانی ببنــەوە ،بەهێــزی
ســەربازی.71

سوپای واڵتانی عەرەبی

گۆڤــاری گڵۆبــاڵ فایــەر پــاوەر ،كــە تایبەتــە بەریزبەنــدی
هێــز و ســوپا ،لەدوایــن راپۆرتــی خۆیــدا ،ریزبەنــدی
بۆ()126دەوڵــەت كــرد ،لەســەر ئاســتی جیهــان
لەناوییاندا()19دەوڵەتــی عەرەبــی.
بەپێــی ئــەو ڕیزبەندیــهی بــۆ واڵتانــی عەرەبــی كــراوه
میــر لــە پلــەی ( ،)18جەزائیــر ( ،)27ســعودیە(،)28
ســوریا( ،)42مەغریــب ( ،)49ئیــارات ( ،)50تونــس(،)58
ئــەردەن( ،)64عومــان( ،)69كوێــت ( ،)71قەتــەر(،)77
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محەمەد بن سەملان

یەمــەن( ،)79بەحرێــن ( ،)83لوبنــان ( ،)86ســودان(،)101
عێــراق( ،)112باشــوری ســودان ( ،)121لیبیــا(،)122
ســۆماڵ(. .... )126
جیــا لەوانــە راپۆرتەكــە ریزبەنــدی ئــەو واڵتــە عەرەبیانــەی
كــردووە بەپێــی ژمــارەی ســوپا بــۆ ســاڵی( )2014كــە بــەم
شــێوەیە:
 -1جەزائیــر لــە پلەی()9دایــە ،لەســەر ئاســتی جیهــان بــە
( )512000ســەرباز.
 -2میــر لــە پلەی()11دایــە ،لەســەر ئاســتی جیهــان بــە
( )468500ســەرباز .
 -3عێـراق لــە پلــەی ()21دایــە لەســەر ئاســتی جیهــان بــە
( )271500ســەرباز.
 -4ســعودیە لــە پلەی()24دایــە لەســەر ئاســتی جیهــان بــە
()233500سەرباز.
 -5باشــوری ســودان لــە پلەی()26دایــە لەســەر ئاســتی
جیهــان بــە ( )210000ســەرباز.
 -6مەغریــب لــە پلەی()29دایــە لەســەر ئاســتی جیهــان بــە
( )195600سەرباز.
 -7ســوریا لــە پلــەی ()32دایــە لەســەر ئاســتی جیهــان بــە

ئایدیا دیپلۆماتیك

موقتەدا سەدر

()178000ســەرباز.
 -8لوبنــان لەپلەی()40دایــە لەســەر ئاســتی جیهــان بــە
()131100ســەرباز.
 -9ئــەردەن لەپلــەی ()47دایــە لەســەر ئاســتی جیهــان
بە()110700ســەرباز.
 -10ســودان لــە پلــەی ()50دایــە لەســەر ئاســتی جیهــان
بە()109500ســەرباز.
 -11میرنیشــینی عومــان لــە پلەی()58دایــە لەســەر
ئاســتی جیهــان بە()72000ســەرباز.
 -12یەمــەن لــە پلەی()62دایــە لەســەر ئاســتی جیهــان
بە()66700ســەرباز.
 -13ئیــارات لــە پلەی()64دایــە لەســەر ئاســتی جیهــان
بە()65000ســەرباز.
 -14تونــس لــە پلەی()72دایــە لەســەر ئلســتی جیهــان
بە()40500ســەرباز.
 -15لیبیــا لــە پلەی()78دایــە لەســەر ئاســتی جیهــان
بە()35000ســەرباز.
 -16كوێــت لــە پلەی()95دایــە لەســەر ئاســتی جیهــان
بە()15500ســەرباز.
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 -17بەحرێــن لــە پلەی()107دایــە لەســەر ئاســتی جیهــان
بە()13000ســەرباز.
 -18ســۆماڵ لەپلەی()110دایــە لەســەر ئاســتی جیهــان
لە()12000ســەرباز.
 -19قەتــەر لــە پلەی()112دایــە لەســەر ئاســتی جیهــان
بە()11800ســەرباز.72

ریزبەندی هێزە سەربازییەكانی واڵتانی عەرەبی
بەپێی بودجەی سەربازی بۆ ساڵی  2015بە دۆالر:
 -1ســعودیە بــە پلــەی چــوارەم دێــت لــەدوای ئەمەریــكا،
چیــن ،روســیا ،بەتەرخانكـراوی بودجــەی  65ملیــار و 527
ملیــۆن دۆالر.
 -2ئیــارات لــە ریزبەنــدی ()71دایــە لەســەر ئاســتی
جیهــان بــە ( )41ملیــار و ( )573ملیــۆن دۆالر.
 -3جەزائیــر لــە ریزبەنــدی ()22دایــە لەســەر ئاســتی
جیهــان بــە ( )10ملیــار و ( )570ملیــۆن دۆالر.
 -4شانیشــینی عومــان لــە ریزبەنــدی ()31دایــە لەســەر
ئاســتی جیهــان بــە ()6ملیــار و ( )517ملیــۆن دۆالر.
 -5عێـراق لــە ریزبەنــدی ()53دایــە لەســەر ئاســتی جیهــان
بــە ()6ملیــار و ( )55ملیــۆن دۆالر.
 -6كوێــت لــە ریزبەندی()83دایــە لەســەر ئاســتی جیهــان
بە()5ملیــار و( )200ملیــۆن دۆالر.
 -7میســڕ لــە ریزبەنــدی ()54دایــە لەســەر ئاســتی جیهــان
بــە( )4ملیــارو ( )400ملیــۆن دۆالر.
 -8مەغریــب لــە ریزبەنــدی ()51دایــە لەســەر ئاســتی
جیهــان بە()3ملیــار و( )400ملیــۆن دۆالر.
 -9لیبیــا لــە ریزبەندی()55دایــە لەســەر ئاســتی جیهــان بــە
( )3ملیــار دۆالر.
 -01ســودان لــە ریزبەنــدی ()85دایــە لەســەر ئاســتی
جیهــان بــە ( )2ملیــارو ( )470ملیــۆن دۆالر.
 -11قەتــەر لــە ریزبەندی()56دایــە لەســەر ئاســتی جیهــان
بــە( )1ملیــارو ( )930ملیــۆن دۆالر.

 -21ســوریا لەریزبەنــدی ()66دایــە لەســەر ئاســتی جیهــان
بــە ( )1ملیــارو ( )827ملیــۆن دۆالر.
 -31لوبنــان لــە ریزبەنــدی ()86دایــە لەســەر ئاســتی
جیهــان بــە ( )1ملیــارو ( )735ملیــۆن دۆالر.
 -41ئــەردەن لــە ریزبەنــدی ()07دایــە لەســەر ئاســتی
جیهــان بــە( )1ملیــارو ( )500ملیــۆن دۆالر.
 -51یەمــەن لــە ریزبەندی()27دایــە لەســەر ئاســتی
جیهــان بــە ( )1ملیــارو ( )440ملیــۆن دۆالر.
 -61بەحرێــن لــە ریزبەندی()87دایــە لەســەر ئاســتی
جیهــان بــە ( )730ملیــۆن دۆالر.
 -71تونــس لــە ریزبەندی()38دایــە لەســەر ئاســتی جیهــان
بــە( )550ملیــۆن دۆالر.
 -81باشــوری ســودان لــە ریزبەندی()48دایــە لەســەر
ئاســتی جیهــان بــە ()545ملیــۆن دۆالر.
 -91ســۆماڵ لــە ریزبەنــدی ()221دایــە لەســەر ئاســتی
جیهــان بــە( )85ملیــۆن و ( )690هــەزار دۆالر.37
بــەو شــێوەیە دەردەكەوێــت واڵتانــی عەرەبــی بــەو
هەمــوو بودجــە زەبەالحــەوە كــە بــۆ هێــزی ســەربازی
خــەرج دەكرێــت فاكتەرێكــی ســەرەكییان مەترســییە لــە
هێــزو پێگــەی كۆمــاری ئیســامی ئێــران و هێرشــەكانی
گەردەلولــی زەبریــش مەســج و پەیامێــك بــووە كــە
بەگەلەكۆمەكێكــی گــەورە دەتوانــن پاشەكشــە بــە ئێ ـران
بكــەن.
بــەاڵم ســەرەرای هێرشــی بەردەوامــی واڵتانــی كەنــداو
هێشــتا ئێــران دواییــن قســەی نەكــردووە و خەریكــی
بەكارهێنانــی ئــەم كارتەیــە بــۆ راكێشــانی ســەرنجی واڵتانی
ئەمەریــكاو خۆرئــاوا واتــە ئێـران مەبەســتی بــوو دەخالەتی
خــۆی لــە یەمــەن ،ســوریا ،عێــراق بكاتــە كارتــی فشــار
بۆســەر خۆرئــاوا بــە مەبەســتی هەڵگرتنــی گەمــارۆكان
لەســەری و مامەڵەكــردن لەگەڵیــدا بەشــێوەیەكی رەســمی
یــان نــا رەســمی ،هــەر بۆیــە رەنگــە شــەرەكانی یەمــەن
هەلێكــی باشــی رەخســاند بــۆ ئێـران ،بــۆ نزیكبونــەوە لــە
خۆرئــاواو رێكەوتنــی گروپــی  1+5و دەرچــوون لــە قەیرانە
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ناوخۆییــەكان ،چونكــە فشــارێكی زۆری لەســەربوو ئەگــەر
چــی هەیمەنــەو هەژموونــی زۆری كــردووە لەناوچەكانــی
هیاللــی شــیعی ئێــران ســەرەرای رێكەوتنــی لۆزانــی
لەگــەڵ گروپــی  1+5ئیمــزا كــردو واشــی نیشــاندا كــە
لەقازانجــی خــۆی تــەواو بــووە ،ئەگــەر چــی وانەبــوو،
بــەاڵم پەلهاویشــن بــۆ هــاوكارە حوســیەكان لــە یەمــەن،
پەلهاویشــتنی حزبوڵــا بــۆ ســوریا ،هاتووچونــی قاســم
ســلێامنی لــە عێ ـراق ملدانــەكان و تەنازوالتەكانــی كــردە
ســەركەوتن و دیبلۆماســیەت.
ئــەوە روونــە كــە ئێــران هێنــدەی تامــەزرۆی رێكەوتــن
بــوو لەگــەڵ گروپــی  1+5لەلــۆزان ،هێنــدە نیگەرانــی
هێرشــەكانی ســعودیەو هاوپەیامنەكانــی نەبــوو لــە
یەمــەن ،چونكــە ئێـران ئامانجەكــەی هــەر ئــەوە بــوو كــە
بتوانێــت نیشــانی خۆرئــاوای بــدات ،گــەر لەگەڵــی رێــك
نەكــەون دەتوانێــت كێشــەی گەورەتــر لەســنورەكانی
ســعودیەو گــەرووی بــاب ئەملەنــدەب دروســتبكات
و یارمەتــی داعــش بــكات و قەتــڵ و عامــی گــەورەی
ســوننەكان بــكات و بەئیمكانیاتــی زۆرتــر پشــتیوانی
حزبوڵــاو بەشــار ئەســەد بــكات.
چونكــە روونــە لــە هەمــوو ئــەو شــەڕو بەرانــەی كــە
ئێــران كردویەتــی لــەدژی واڵتانــی كەنــداو توركیــا
ســەركەوتوبووە.47
رەنگــە ئێــران ئــەوە بڵێــت كــە ســعودیە و واڵتانــی
عەرەبــی ئەزمونێكــی شكســتخواردووی وەهایــان هەیــە
لــە رابــردوودا لــەدژی ئیرسائیــل ،كــە نــەك ئیرسائیلیــان
پــێ لەنــاو نەچــوو ،بەڵكــو ناچــار بــوون هێــز ،هەژمــوون،
هەیمەنــەی ئیرسائیــل قبوڵبكــەن.
واتــا ئێـران مەبەســتیەتی بڵــێ ،دوبــارە كردنــەوەی مێــژوو
بــۆ واڵتانــی عەرەبــی تراژیدیــە و ئێـران لەبەرامبــەر ئــەوان
گــەر ئیرسائیــل نەبــێ ،كەمــر نییــە.
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واڵتانی بەشدار لە گەردەلولی زەبر
 -1عەرەبســتانی ســعودیە ،بــە ( )100فڕۆكــەی شــەڕكەر،
( )150هــەزار ســەربازو یەكــەی دەریایــی بەشــداری
كردبــوو .
 -2ئیامرات ،بە ()30فڕۆكەی شەڕكەر بەشداری كردبوو.
 -3كوێت ،بە ( )15فڕۆكەی شەڕكەر بەشداری كردبوو.
 -4بەحرێــن ،بــە( )15فڕۆكــەی شــەڕكەر بەشــداری
كردبــوو.
 -5قەتەر ،بە( )10فڕۆكەی شەڕكەر بەشداری كردبوو.
 -6ئەردەن ،بە( )6فڕۆكەی شەڕكەر بەشداری كردبوو.
 -7مەغریــب ،بــە ( )6فڕۆكــەی شــەڕكەر بەشــداری
كردبــوو.
 -8سودان ،بە ( )3فڕۆكەی شەڕكەر بەشداریكرد بوو.
 -9میــر ،رایگەیانــد بــوو ئامادەگــی هەیــە بــۆ
بەشــداریكردن بــە هێــزی ئاســانی ،دەریایــی ،وشــكانی
گــەر بڕیــاردەرو پێویســت بێــت.
 -01پاكســتان ،ئامادەگــی نیشــاندا بــە بەشــداری هێــزی
وشــكانی.
 -11ئەمەریــكا ،رایگەیاندبــوو ئامادەگــی هەیــە لــە
بــواری لۆجســتیكی ،هەوڵگــری ،لــە كاتــی جووڵــەی هێــزە
ســەربازییەكانی كەنــداو ،بــەرسە ،یەمــەن.75
(تێبینــی :ئــااڵی ئــەو واڵتانــەو وێنــەی فرۆكــە +كەشــتی
........و تانــك).

ئەمەریكا باس لە هەژموونی ئێران
دەكات

رووداوەكانــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت ،مایــەی ســەرنج و
تێڕامانــن ،بــە تایبەتــی بــۆ ئەمەریكا ،كــە بەرژەوەنــدی زۆر
و زەوەنــدی هەیــە ،هــەر بۆیــە هەژموونــی ئێـران و رۆڵــی
گرنگــی ئــەو ،ســەرەڕای پارادۆكــس لەبوونــی سیاســەتی
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ئەمەریــكا بەرامبــەر ئێ ـران ،بــەاڵم بــە گشــتی هەژمــوون
و هەیمەنــەی مەترســییە لەبــەردەم بەرژوەندیەكانــی
ئەمەریــكادا.
بەپێــی راپۆرتێكــی دەزگای هەواڵگــری نیشــتامنی ئەمەریكا
لــە بەرامبــەر كۆنگرێــس ،كــە بەشــێوەیەكی ســااڵنە لەژێــر
ناوی(هەڵســەنگاندنی هەڕەشــەكان دەربــارەی جیهــان)
كــە هەڕەشــەن لەســەر ئاسایشــی ئەمەریــكا ،دەقــی ئــەو

راپۆرتــە ،كــە لــە شــوباتی ســاڵی  2014باڵوكراوەتــەوە،
باســی لەرۆڵــی ئێرانــی ناوچەیــی و رۆڵــی هاوكارەكانــی
باســكراوە.
لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت ،ئێــران و دراوســێكانی
ئالوگــۆڕی ســراتیژی تێــدا ڕوویــداوە ،نفــوزی ئێــران
زیادیكــردووە ،لەبابەتــی شكســتی بزوتنــەوەی تاڵیبــان
و ســەرۆكی پێشــووی عێــراق ســەدام حســێن ،داهاتــی

ژمارەی دانیشتوان لەواڵتە جیاوازەكان و رێژەی
شیعە لەو واڵتانەدا:
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نــەوت ســەركەوتنەكانی حەمــاس لــە هەڵبژاردنەكانــی
فەلەســتین ،ســەركەوتنی حزبوڵــا لەشــەڕ دژی ئیرسائیــل،
ئەوانــە هەمــووی فاكتــەر بــوون بــۆ فراوانبوونــی نفــوزی
ئێــران لەناوچەكــەدا .ئــەم بەشــەی راپۆرتەكــە ،ئــەو
فاكتەرگەالنــە باســدەكات ،كــە هەموویــان بەقازانجــی
ئێــران تــەواو بــوون ،یــان بەواتایەكــی تــر ئێــران رۆڵــی
گــەورەی هەیــە لــە ســەركەوتنیان .واتــا ئێـران بەپێــی ئــەو
پێوەرانــە بێــت ،تــا ئێســتاش لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت
مەترســییە لەســەر بەرژوەندیەكانــی ئەمەریــكاو واڵتانــی
عــەرەب ،ئــەوە لــە كاتێكدایــە ئێ ـران دەســتی گرتــووە بــە
شۆڕشــەكەیەوە و فراوانكردنــی نفــوزی خۆیــی و هەوڵــی
رۆڵگێرانــی لەناوچەكــە و جیهانــی ئیســامی.
ســەرەڕای ئەوانــە ئێــران پەیوەندییەكانــی خــۆی لەگــەڵ
ئەفغانســتان ،عێ ـراق ،ســوریا باشــی بردۆتــە پێــش.
هــاوكاری ئــەو هێزانــە دەكات كــە لەناوچەكــەدا دژی
بەرژەوەندیەكانــی ئەمەریــكان .توانیویەتــی بەهــاری
عەرەبــی و دەرئەنجامەكانــی ،ســودیان لــێ وەربگیرێــت
بــە قازانجــی خــۆی.
ســەرەڕای ئەوانــە بــەدوای ســااڵنی()2015 -2014ئێــران
بەتایبەتــی وەكــو پارێزەرانــی شــیعەی مەزڵــوم خــۆی
نیشــانداو توانــی ســنورێك بــۆ شــەڕی تائیفــی دابنێــت.
بەبەردەوامــی ئێــران لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت بــە
شــێوەیەكی فــراوان ،بەناردنــی چــەك و كــەل و پەلــی
ســەربازی ،هــاوكاری گروپەكانــی فەلەســتین و چەكدارانی
حوســی لەیەمــەن ،جەنــگاوەرە شــیعیەكان لــە بەحرێــن
و جێگیركردنــی حكومەتێكــی شــیعی الیەنگــری خــۆی
لــە بەغداد.بەمشــێوەیە ئێــران پارێــزگاری لــە دەوڵەتــە
دۆســتەكانی دەكات لەعێــراق ،ســوریا ،پارێــزگاری لــە
بەرژوەندیەكانــی شــیعە و تێكشــكاندنی توندڕەوانــی
ســوننە و پەراوێــز خســتنی نفــوزی ئەمەریــكا دەكات.
لەپاڵپشــتی حزبوڵــای لوبنــان درێغــی نەكــردووە ،ئەگــەر
چــی وەكــو گروپێكــی تیرۆریســتی هاوپەیامنــی ئێرانــی
بــاس دەكرێــت.67

ئایدیا دیپلۆماتیك

 هێزی سەربازیی سعودییە:ســوپای ســعودیە وەك یەكــەم هێــزی كەنــداو و ســێهەم
هێــزی واڵتانــی عەرەبــی دەردەكەوێــت و لەكــۆی 821
واڵتــدا 82 ،میــن هێــزە.
هێزی سەربازیی سعودیە پێكهاتووە لە:
233-1هەزار و  500سەربازی چاالك لەناو سوپاكەدان.
 -2ژمارەی كارمەندی یەدەك دەگاتە  52هەزار كەس.
 5472 -3زرێپۆش .
 1210 -4تانك.
 1278 -5تۆپ و رۆكێتهەڵدێر.
 391 -6فڕۆكەی جەنگی.
 200 -7هەلیكۆپتەر.
 187 -8فڕۆكەی كارگۆ.
 168 -9فڕۆكەی مەشق.
 55 -01كەشتی جەنگی.
سەرچاوە, rawoperiF labolG uropaR ,2015 :
هێزی سەربازیی سعودییە:
بەپێــی دەزگای گلۆبــاڵ فایرپــاوەر گلۆبــاڵ :ســوپای
ســعودیە وەك یەكــەم هێــزی كەنــداو و ســێهەم هێــزی
واڵتانــی عەرەبــی دەردەكەوێــت و لــە كــۆی  821واڵتــدا،
ههشــتاو دووهمیــن هێــزە.
هێزی سەربازی سعودیە پێكهاتووە لە:

 233500 -1سەربازی چاالك.
 -2هێزی وشكانی .75000
 -3هێزی ئاسامنی .2000
 -4هێزی دەریایی .13500
 -5هێزی بەرگریی ئاسامنی .16000
 -6پاسەوانی میللی .100000
أ 75000 -یان چاالكن.
ب 25000 -یش هێزی هۆزەكانن.
 -7هێزی تایبەت .)77( 3000
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میلیشیا سیمایەکی دیاری ڕەوتە شیعەکانە

سەرچاوە:
بەرێوەبەرایەتــی ناوەندیــی هێــزی دەریاییەكانــی ریــاز،
.2015/4/1
ئامار
رێككەوتن لەسەر بەرنامەی ئەتۆمی ئێران
دوای  10ســاڵ لــە گفتوگــۆی بەردەوامــی نێــوان ئێ ـران و
كۆمەڵــەی  5+1كــە پێكهاتــووە( :ئەمەریــكا ،روســیا ،چیــن،
بەریتانیــا ،فەرەنســا و ئەڵامنیــا) گەیشــتە رێككەوتــن
لەبــارەی بەرنامــە ئەتۆمییەكــەی تارانــەوە ،ئێـران چاالكییــە
ئەتۆمییەكانــی كــەم و ســنوردار دەكات لەبەرامبــەر
هەڵگرتنــی گەمــارۆ ئابــوری و سیاســیەكان لەســەری.
خاڵە سەرەكییەكانی رێككەوتنەكە:
ئێران:
 -1راگرتنی پیتاندنی یۆرانیۆم بۆ رێژەی .%5
 -2كەمكردنەوەی یەدەگی یۆرانیۆم  %20بۆ .%5

 -3دانەمەزراندنــی هیــچ دەزگایەكــی دیكــەی پیتاندنــی
یۆرانیــۆم.
راگرتنــی چاالكییەكانــی پیتاندنــی یۆرانیــۆم
لە و ێســتگە ی ( ئا ر ا ك ) د ا .
 -4راگرتنــی چاالكییەكانــی وێســتگەی ئــاراك و هــەوڵ
نــەدان بــۆ پیتاندنــی پلۆتۆنیــۆم.
 -5رێگــەدان بــە ســەردان كردنــی سەرپەرشــتیارانی
ئاژانســی وزەی ئەتــۆم بــۆ هــەردوو وێســتگەی(نەتانز و
فەردۆ)بەشــێوەیەكی رۆژانــە.
زلهێزەكانی جیهان:
 -1لەشــەش مانگــی داهاتــوودا هیــچ ســزایەك پەیوەنــد
بەبەرنامــە ئەتۆمیەكــەوە بەســەر ئێرانــدا ناســەپێنن.
 -2البردنی سزا ئابورییەكان بەبەهای  7بلیۆن دۆالرە.
 -3هەڵگرتنــی ئابڵوقــە لەســەر  2,4بلیــۆن دۆالری
بلۆككــراو.
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 -4هەڵگرتنــی ئابڵوقــە لەســەر  1,5بلیۆن دۆالر پەیوەســت
بەبازرگانــی ئاڵتــون و كانـزا بەنرخەكان.
 -5هەڵگرتنــی ئابڵوقــە لەســەر ســێكتەری پرتۆكیمیــاوی و
ئۆمۆمبێــل.
 دامەزراوە ئەتۆمییەكانی ئێران: -1وێستگەی ئەتۆمی.
 -2پیتاندنی یۆرانیۆم.
 -3خەزنكردنی یۆرانیۆم.78

رێككەوتنی ئەتۆمی واڵتانی 1+5
لەگەڵ ئێران

دوای تێپەربونــی  18مانــگ بەســەر ســەرەتای دەســتپێكردنی
دانوســتانەكان و هەشــت رۆژ لە دوایین گەڕی دانوســتانەكان
لەشــاری لــۆزان لــە ســویرسا ،واڵتانــی زلهێز(ئەمەریكا ،روســیا،
چیــن ،بەریتانیــا ،فەرەنســا ،ئەڵامنیــا ،یەكێتــی ئەوروپا)لەگەڵ
ئێـران لەســەر رۆژەڤی ئەتۆمــی ئێران گەیشــتە رێككەوتنێكی
بەرایــی ،كــە بەقۆناغێكــی گرنگــی رێككەوتنــی یەكجــاری
دادەنرێــت ،كــە دەبێــت تاكــو  30حوزەیرانــی داهاتــوو تــەواو
بكرێت.
خاڵەسەرەكیەكانیرێككەوتنەكە:
هــەردووال واتــا واڵتانــی  1+5لەگــەڵ ئێـران لەســەر هەندێــك
پێــوەری ســەرەكی رێككەوتــن ،ئــەو پێوەرانــەش لەالیــەن
بەرپرســانی ئەمەریــكا هێشــتا پێویســتی بــە دانوســتانكردنە
لەســەریان ،بــۆ ئــەوەی بگــەن بــە وردەكاری جێبەجێكردنیان،
چونكــە هیــچ شــتێك قبوڵكـراو نییــە تاكــە هەمــوو شــتەكان
قبــوڵ نەكرێــن ،خاڵــە ســەرەكییەكانی رێككەوتنەكــەش
ئەمانــەی الی خــوارەوەن:
پیتاندن:
 ژمــارەی ئامێرەكانــی دەرچــەی ناوەندی لــە ()10هەزارەوەبۆ( )6104ئامێــر واتــا یــەك لەســەر ســێی كــەم دەكرێتــەوە،
لــەو ژمارەیــەش تەنیــا ( )5060ئامێــر مافــی بەرهەمهێنانــی
یۆرانیۆمــی پێتێنــداروی دەبێــت بــۆ مــاوەی دە ســاڵ.
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ئامێرەكانــی دەرچــەی ناوەندیــش لەنــەوەی یەكــەم
دەبێــت
 تــاران یۆرانیۆمــی عەمباركــراوی ئــەوەی بــە سســتیدەپیتێندرێــت لە()10هــەزار كیلۆگرامــەوە بــۆ ()300
كیلۆگــرام كــەم دەكاتــەوە ،واتــا بەرێــژەی ()%76,3
بۆمــاوەی ()15ســاڵ.
 تــاران رازی بــووە بــە رێــژەی ( )%76,3بۆمــاوەی ()15ســاڵ واز لــە پیتاندنــی یۆرانیــۆم بهێنێــت.
 تەنــە زیــادەكان دەخرێنــە ژێــر سەرپەرشــتی ئاژانســینێودەوڵەتــی وزەی ئەتۆمــی و تەنیــا وەكــو جێگــرەوە
بــەكار دەهێندرێــت.
 تــاران رازی بــووە بــۆ مــاوەی ()15ســاڵ هیــچدامودەزگایەكــی تــازە بــۆ پیتاندنــی یۆرانیــۆم بنیــات
نەنێــت.

خاڵی وەچەرخان

خاڵــی وەچەرخــان لەزمانــی پســپۆران كاتــی پێویســتە بــۆ
بەرهەمهێنانــی بــڕی پێویســتە بــۆ بەرهەمهێنانــی بــڕی
پێویســت لــە یۆرانیۆمــی پێتێنــدراو بــۆ بەرهەمهێنانــی
چەكــی ئەتۆمــی ،ئــەو ماوەیــەش ئێســتا دوو تاكــو ســێ
مانــگ دیاریكــراوە ،بەگوێــرەی رێككەوتنــی تــازەش
بووەتــە ســاڵێك بەالیەنــی كەمــەوە و بــۆ مــاوەی دە
ســاڵ.
* فۆردو و نەتنز:
 ئێــران رازی بــووە بۆماوەیــەك كــە لــە  51ســاڵكەمــر نەبێــت یۆرانیــۆم لــە كــورەی فــۆردو نەپیتێنێــت،
كــە دەكەوێتــە ژێــر چیــا و لەناوبردنــی بــە كــردەی
ســەربازیی مەحاڵــە ،بەمــەش هیــچ مادەیەكــی دوولــەت
بــوو لــە فــۆردو بۆمــاوەی  15ســاڵ نامێنێــت ،ئــەو
كورەیــە بــە كراوەیــی دەمێنێتــەوە ،بــەاڵم پرۆســەی
پیتاندنــی یۆرانیۆمــی لــێ ئەنجــام نادرێــت ،هەروەهــا
نزیكــەی دوو لەســەر ســێی ئامێــری دەرچــەی ناوەندیــی
لــە كورەكــە دەكێرشێتــەوە.

61

دهزگای نەتهنز

 دەزگای ســەرەكی ئێــران بــۆ پیتانــدن كــە ئامێــریدەرچــەی ناوەندیــی لــە جــۆری  1RAلــە نــەوەی یەكــەم
و  2RAخێــرا لەخــۆ دەگرێــت ،كــە دەتوانێــت پەنجــا
هــەزار لــەو جــۆرە ئامێــرە لەخــۆی بگرێــت ،تــاران رازی
بــووە نەتنــز ببێتــە تاكــە دەزگای پیتانــدن و()5060ئامێــری
جــۆری  1RAلەنــەوەی یەكــەم بــۆ مــاوەی دە ســاڵ بــۆ
دابیــن دەكرێــت ،هەرچــی ئامێرەكانــی دیكــەی دەرچــەی
ناوەندیشــە دەكێرشێتــەوە و دەخرێتــە ژێــر سەرپەرشــتی
ئاژانســی نیودەوڵەتــی وزەی ئەتۆمــی.
چاودێریكردن:
 ئاژانســی نیودەوڵەتــی وزەی ئەتۆمــی بــە شــێوەیەكیرێــك و پێــك چاودێــری هەمــوو كــورە ئەتۆمییەكانــی ئێـران
دەكات.
 پشــكنەرانی ئاژانســی نیودەوڵەتــی وزەی ئەتۆمــی بــۆمــاوەی  52ســاڵ دەتوانــن بچنــە نێــو كورەكانــی ئەتۆمــی
و ئــەو شــوێنانەی(كێكی زەرد)بەرهــەم دەهێنــن ،كــە
جۆرێكــی خەســتە لــە یۆرانیــۆم.

ئەڕاك

 ناوەكــی ئــەو كورانــە وێــران دەكرێــت كــە بەئــاویقــورس كار دەكــەن ،یــان دەگواســرێنەوە دەرەوەی خاكــی
ئێــران ،كــورەكان دووبــارە بنیــات دەنرێتــەوە و كاریــان
تەنیــا توێژینــەوە و بەرهەمهێنانــی هاوێنــەی تیشــكداری
پزیشــكی دەبێــت و پلوتۆنیۆمی خــاوەن توانای ســەربازیی
بەرهــەم ناهێنــن ،ســوتەمەنی بەكارهێرناویــش بــە درێژایی
تەمەنــی كــورەكان رەوانــەی دەرەوە دەكرێــت.

سزاكان

 هــەر كاتێــك ئاژانســی نیودەوڵەتــی وزەی ئەتۆمــیلــەوە دڵنیابــوو ئێــران پابەنــدی رێككەوتنەكــە بــووە،

راســتەوخۆ س ـزاكانی ئەمەریــكا و ئەوروپــای ســەر ئێ ـران
هەڵدەگیرێــن ،ئەگــەر پابەنــدی رێككەوتنەكــەش نەبێــت
ســزاكان دەســەپێندرێتەوە.
 هــەر كاتێــك ئێــران پابەنــدی هەمــوو خاڵەكانــیرێككەوتنــە بــووە ،هەمــوو ســزا ســەپێندراوەكانی
ئەنجومەنــی ئاســایش لەســەر ئێــران هەڵدەگیرێــن.
 تەنیــا بڕیــاری تازەی نەتــەوە یەكگرتــووەكان دەمێنێتەوە،كــە رێگــە بەگواســتنەوەی تەكنەلۆجیــای هەســتیار نــادات
و پشــتیوانیش لــەو رێككەوتنــە دەكات.
* ماوەكانی جێبەجێكردنی رێككەوتنەكە:
مــاوەی جێبەجێكردنــی ئــەو رێككەوتنــە لــە نێــوان 10
بــۆ  15ســاڵ دایــە و بــە گوێــرەی چاالكییەكانــە ،بــەاڵم بــۆ
پرۆســەكانی پشــكنین و گــەڕان بــۆ یۆرانیۆمــی تــازە تاكــو
 25ســاڵ بــەردەوام دەبێــت.

دیارترین لێدوانەكان لەبارەی
رێككەوتنەكە

دوای راگەیاندنــی رێككەوتنەكــە لێدوانــی ســەركردەكانی
جیهــان لەنێــوان گەشــبینی و رەشــبینی بــوو ،ئۆبامــا
پێیوایــە رێككەوتنێكــی مێژوویــەن (بــان كــی مــون)
بەهەنگاوێكــی بــەرەو ئاشــتی لەخۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتی
لەقەڵەمــدا( ،بنیامیــن نتنیاهۆ)لــە مانــەوەی ئیرسائیــل
دەترســێت ،ئــەوەی خــوارەوەی دیارتریــن لێدوانەكانــە
لەبــارەی رێككەوتنەكــە لەســەر ئەتۆمــی ئێــران.
باراك ئۆباما /سەرۆكی پێشووی ئەمەریكا:
ســەرۆكی ئەمەریــكا یەكــەم ســەرۆك بــوو كۆمێنــت
لەســەر رێككەوتنەكــە بــدات و وتی»مــن متامنــەم هەیــە
ئەگــەر ئــەو رێككەوتنــە بــەرەو رێككەوتنێكــی گشــتی و
سەرتاســەریامن ببــات ،واڵتەكەمــان و هاوپەیامنەكانــی
و هەمــوو جیهــان دەكەوێتــە ئارامییەكــی گــەورەوە»،
هەورەهــا وتــی» ئێ ـران لەهەمــوو واڵتێكــی تــری جیهــان
زیاتــر دەپشــكێرنێت ،بــەاڵم ئەگــەر فــرت و فێــڵ بــكات
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هەمــوو جیهــان دەزانێــت و خەتایــی هەڵوەشــانەوەی
رێككەوتنەكــەش دەكەوێتــە ئەســتۆی تــاران ،بۆیــە لــە
پرۆســەی پشــكنین ســڵ ناكەینــەوە.
 جۆن كێری /وەزیری دەرەوەی ئەمەریكا:داوا كــردن لەئێـران ملكــەچ بێت شــتێكی ســەرنج راكێشــە،
بــەاڵم سیاســیەتی دەوڵــەت نییە.
 محەمەد جەواد زەریف /وەزیری دەرەوەی ئێران:رێككەوتنەكــە ســنورێكی بــۆ بازنــەی بەتــاڵ دانــا ،كــە
لەبەرژەوەنــدی كــەس نەبــوو ،بــەڕای خــۆم دانوســتاندنی
راســتەقینە لــە لــۆزان توانــی كێشــەكان چارەسـهر بــكات و
ئاســۆیەكی تــازە بكاتــەوە.
بنیامین نتنیاهۆ /سەرۆك وەزیرانی ئیرسائیل:
ئــەم جــۆرە رێككەوتنــە رێــگا لەئێــران ناگرێــت بۆمبــی
ئەتۆمــی بەدەســت نەهێنێــت ،بەڵكــو رێگــەی بــۆ خــۆش
دەكات و مەترســی باڵوبونــەوەی ئەتۆمــی و بەرپابوونــی
جەنگــی ترســناكیش زیاتــر دەكات ،ئەمــەش هەڕەشــەی
مانــەوە لــە ئیرسائیــك دەكات.
لۆران فابیۆس /وەزیری دەرەوەی فەرەنسا:
ئــەو رێككەوتنــە قۆناغێكــە و بەپێشــكەوتنێكی ئەرێنــی
دادەنرێــت ،كــە ناكرێــن نكۆڵــی لێبكرێــت ،بــەاڵم هێشــتا
كاری زۆر مــاوە دەبێــت ئەنجــام بدرێــت.
فیلیپ هامۆند /وەزیری دەرەوەی بەریتانیا:
ئــەو رێككەوتنــە لــەوە رەت دەدات كــە  18مانــگ پێــش
ئێســتا زۆر كــەس چاوەڕێــی هاتنــە دیــان نەدەكــرد،
پێموایــە چوارچێوەیەكــی گشــتی سازشــان لەبەردەســتە،
بــەاڵم هێشــتا شــتی بنەڕەتــی مــاوە كــە دەبێــت كاری
لەســەر بكەیــن.
وەزارەتی دەرەوەی روسیا:
ئــەو رێككەوتنــە وەكــو پرەنســیپ گوزارشــت لــەو
بۆچوونــە دەكات كــە ســەرۆك (پۆتیــن) دەریبڕیــووە،
بــەوەی ئێـران مافــی خۆیەتــی بەرنامــەی ئەتۆمــی مەدەنی
هەبێــت ،هیــچ گومــان لــەوەدا نییــە ،ئــەو رێككەوتنــە
كاریگــەری ئەرێنــی بەســەر رەوشــتی ئاســایش لــە
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خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت دەبێــت ،چونكــە ئێـران دەتوانێــت
بەشــێوەیەكی كارا تــر بەشــداری لــە چارەكردنــی كێشــەو
ملمالنێكانــی ناوچەكــەدا بــكات.
ئەنجێال مێركل /راوێژكاری ئەڵامنیا:
هەرگیــز جیهــان رۆژێــك لــەرۆژان لــە رێككەوتنێــك نزیــك
نەبــوو ،كــە رێگــە لەئێــران بگرێــت چەكــی ئەتۆمــی
هەبێــت.
بــان كــی مــون /ســكرتێری گشــتی پێشــووی نەتــەوە
یەكگرتــووەكان:
هیــچ گومــان لــەوەدا نییــە رێككەوتــن لەســەر ئەتۆمــی
ئێــران كاریگــەری ئەرێنــی بەســەر بــاری ئاســایش
لەخۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت دەبێــت ،چونكــە ئێــران
یاریانێكــی گرنگــی ناوچەكەیــە.

ئێرانییەكان خۆشحاڵن

دوا بــەدوای راگەیاندنــی رێككەوتنامــەی نێــوان 1+5
و كۆمــاری ئیســامی ئێــران لەســەر دۆســیەی ئەتۆمــی
ئێــران ،ئاهەنــگ گێــران و خۆشــحاڵی بــەو بۆنەیــەوە
زۆرێــك لەشــارەكانی ئێرانــی گرتــەوە ،ئێرانییــەكان رژانــە
ســەر شــەقامەكان و خۆشــحاڵی خۆیــان بــەو رێككەوتنــە
دەڕبــری و خۆیــان بــە بــراوە دانــا.

پەیوەندی نێوان ئەمەریكا و چی
بەسەردێت؟

محەمــەد جــەواد زەریفــی وەزیــری دەرەوەی ئێـران دوای
راگەیاندنــی رێككەوتــن لەبــارەی بەرنامــەی ئەتۆمــی
واڵتەكــەی لەگــەڵ واڵتانــی  1+5لەبــارەی كاریگــەری ئــەو
رێككەوتنــە بەســەر ئاســایی بوونــەوەی پەیوەنــدی نێــوان
تــاران و واشــننت وتی»گەیشــن بەرێككەوتــن لەســەر
بەرنامــەی ئەتۆمــی ئێــران مانــای ئاســایی بوونــەوەی
پەیوەندییەكامنــان لەگــەڵ ئەمەریــكا ناگەیەنێــت ،چونكــە
پەیوەنــدی نێــوان ئەمەریــكا و ئێــران هیــچ پەیوەنــدی
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بــەو رێككەوتنــەوە نییــە ،ئــەو دانوســتانە درێــژە هەواڵێــك
بــوو بــۆ چارەكردنــی كێشــەی ئەتۆمــی نەوەكــو ئاســایی
كردنــەوەی پەیوەندییەكەمــان لەگــەڵ ئەمەریــكا ،ئێمــە
ناكۆكــی گەورەمــان لەگــەڵ ئەمەریــكا هەیــە» ،هەروەهــا
وتی»لەرابــردوو متامنــە لــە نێوامنانــدا نەمابــوو ،بــەاڵم
هیــوادارم لەكاتــی جێبەجــێ كردنــی بوێرانــەی ئــەو
رێككەوتنــە هەندێــك متامنــە بەدەســت بهێنینــەوە ،بــەاڵم
چــاوەڕێ دەكەیــن بــا بزانیــن لەداهاتــوو چــی روودەدات».

رۆژنامەكانی جیهان چی دەڵێن؟

دوای راگەیاندنــی رێككەوتنەكــە رۆژنامــە گەورەكانــی
جیهــان هەریەكــەو بەجۆرێــك لەبــارەی رێككەوتنــە
باڵویــان كــردووە.

واشننت پۆست ،گرەوی ئۆباما

دانوســتان لەگــەڵ ئێ ـران لەبــارەی بەرنامــە ئەتۆمیەكــەی
بــژاردەی ئۆبامــا بــوو و هەوڵــی ســەركەوتنی دەدا ،ئــەو
بژاردەیــە لــەالی ســەرۆك ئۆبامــا زۆر گرنــگ بــوو و
ئاواتــی زۆری بەدانوســتانەكان هەبــوو ،ئــەو رێككەوتنــە
بەرجەســتەی دیــدی ســەرۆكایەتی ئەمەریكایــە ،كــە
پێیوایــە سیاســەتی موكڕبــوون و رووبەروبوونــەوەی
ركابــەر دەتوانێــت جیهــان بگۆڕێــت ،ئــەو رێككەوتنــە
بەدەرفەتێكــی مێژوویــی دادەنرێــت ،بــەاڵم لەهەمــان
كاتیشــدا مەترســیدارترین سەركێشــییەكانی ســەرۆكایەتی
ئەمەریكایــە.

ئەملۆندۆ ..ئامانج هێوەركردنەوەیە

لەبەرچــی ســەرۆك ئۆبامــا پێیوایــە دەرچــوون لــە پشــێوی
و كوشــتار لەخۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت ،دەكرێــت لەرێگــەی
پەیوەنــدی رسوشــتی لەنێــوان ئەمەریــكا و ئێـران بێــت؟.
لەوانەیــە لەبەرئــەوە بێــت ئێــران لەهیــچ واڵتێكــی
دیكــە ناچێــت ،كــە رێگــە بــە هەندێــك ئــازادی سیاســی
دەدات ،ئۆبامــا لەرێگــەی ئــەو رێككەوتنــەوە هێــوری

باڵوبكاتــەوە و دڵنەوایــی بەواڵتانــی عەرەبــی بــدات و
رووبەروبوونــەوەی تونــدی نێــوان ســوننە  -شــیعە كــەم
بكاتــەوە و بەرەنــگاری تەوژمــە جیهادییەكانیــش ببێتــەوە.

دێر شپیگل ،خۆرهەاڵتێكی
ناوەڕاستی تازە

ســەرۆك ئۆبامــا لەبــارەی سیاســەتی دەرەوەی واڵتەكــەی
هــەوڵ بــۆ ئــەوە دەدات ،بەشــێوەیەكی جیاوازتــر لــە
ســەرۆكی پێشــی خــۆی هەڵســوكەوت بــكات ،ئــەو
دەیەوێــت رۆڵــی ئەمەریــكا وەكــو پۆلیســی جیهــان
كۆتایــی پێبێنێــت و بەشــێوەیەكی جیاوازتــر شــتەكان
بەڕێــوە ببــات ،دیــدی سیاســی لەســەر بەڕێوەبردنــی
ئەمەریــكا بــۆ سیاســەتە نێودەوڵەتیــەكان بەرپــا بــكات و
بــەدوای هاوپەیامنــی تــازە بگەڕێــت ،لەچوارچێــوەی ئــەو
دیــدەش ئاشــبوونەوە لەگــەڵ ئێ ـران بــووە پێــش نــۆرەی
كارەكان ســەبارەت بەســەرۆك ئۆبامــا.97

ساڵی  ،2014جیهان و گەندەڵی

گەندەڵــی ئابــوری و بوونــی ناســەقامگیریی لــە سیســتمە
سیاســیەكاندا بــەزۆری بەیەكــەوە بــەدی دەكرێــن ،لــە
زۆربــەی واڵتانــی جیهانیشــدا گەندەڵــی رۆڵــی ســەرەكی
دەبینێــت لــە زیادكردنــی ئاســتەكانی هەژاریــی و زیاتــر
داڕمانــی ئابــوری ئــەو واڵتانــە ،لــەو بــارەوە رێكخــراوی
شــەفاقیەتی نێودەوڵەتــی ســااڵنە لیســتێك ئامــادە دەكات
و تیایــدا ئــەو واڵتانــە كــۆ دەكرێنــەوە كــە خاوەنــی
بەرزتریــن رێــژەی گەندەڵیــن ،لــە لیســتەكەدا پێــوەری
ســفر تــا  001دانــراوەو لــە ژمــارە ســفردا واڵتــە هــەرە
گەندەڵــەكان بەرچــاو دەكــەون و لەژمــارە  100ئەوانــە
دێــن كــە خاوەنــی نزمرتیــن رێــژەی گەندەڵیــن ،ئەمــەی
خــوارەوە لیســتی رێكخ ـراوی ناوب ـراوە كــە لەســاڵی 2014
ئامادەكــراوە.
 -8ئۆزبەكستان:

ژمارە ( )33-32کانوونی یەکەم 2017

64

 پلەی گەندەڵی.17/100: ریزبەندی لە لیستەكەدا.170 /177 : ئیســام كەریمۆڤــــ بــە دەســتێكی ئاســنینەوە حوكمــیمیللەتەكــەی دەكات.
 بــواری بــۆ حكومەتەكــەی رەخســاندووە ،بۆئــەوەی دزیلــە خەزێنــەی گشــتی دەوڵــەت بكرێــت.
 گولنــار كەریمۆڤــی كچــی ســەرۆك ،باڵیۆزی ئۆزبەكســتانبــوو لــە نەتــەوە یەكگرتــوەكان ،دواتــر دەركــەوت كــە
لەگــەڵ چەنــد كەســێكی نزیــك لــە خــۆی كاری گەندەڵــی
و ســپیكردنەوەی پــارەی ئەنجــام داوە ،بۆیــە لــە كار و
پایەكــەی دوور خرایــەوە.
 لــەو واڵتــەدا رێگە بــە ئازادیــی رادەربڕین و خۆپشــانداننادرێــت و لــە هەڵبژاردنەكانیشــدا ســاختەی زۆر ئەنجــام
دەدرێت.
 گەورەتریــن كۆمپانیــای مۆبایــل و ژمارەیــەك یانــەیشــەوانە و كارگــەی بەرهەمهێنانــی چیمەنتــۆ موڵكــی
ســەرۆك و خانــەوادە و دارو دەســتەن.
 دەزگای پۆلیســی ئــەو واڵتــە بــە یەكێــك لەگەندەڵرتیــندەزگاكانــی پۆلیــس لەجیهــان دادەنرێــت.
 -7عێراق:
 پلەی گەندەڵی.16/100 : ریزبەندی لە لیستەكەدا.171 /177 : زۆر كــەس پێیــان وایــە كــە بەغــداد پایتەختــی یەكەمــیگەندەڵیــە لــە جیهــان.
 بارودۆخــی ناهەمــواری ســااڵنی رابــردووی ئــەو واڵتــەبۆتــە هاندەرێــك بۆئــەوەی گەندەڵــی زیاتــر رەگــی خــۆی
لەعێ ـراق دابكوتێــت.
 لەســەرەتای ئازادكردنییــەوە لــە ســاڵی 2003دا داهاتــینزیكــەی ( )300هــەزار بەرمیــل نــەوت كــە رۆژانــە
رەوانــەی بــازاڕەكان كـراوە و بەهاكــەی نزیكەی()6,2ملیــار
دۆالرە ،دیــار نەمــاوە.
 -رۆژ بــەرۆژ لــەو واڵتــەدا هۆكارەكانــی پەرتەوازەیــی و

ئایدیا دیپلۆماتیك

هەڵوەشــانەوە زیاتــر دەبــن و ئاســتەكانی توندوتیژیــی و
تەقینــەوە و كــردەوە تیرۆرســتیەكان لەبەرزبونــەوە دایــە.
 قازانجــی نائاســایی و دانــی بەرتیــل بــۆ دەرچــوونلــە بەندیخانــەكان یــان بــۆ دامەزرانــدن لەفەرمانگــە
حكومیــەكان ،یاخــود جێبەجێكردنــی یەكێــك
لەخزمەتگوزاریــە ســەربازییەكان بەئاشــكرا بوونیــان هەیە.
 حكومــەت و بەرپرســان دەســتیان بەســەر خەرجیــەحكومیەكانــدا گرتــووە و لەســەر بۆریــە نەوتەكانیــش
خانــوو دروســت دەكــەن ،دواتــر بۆریــەكان دەشــكێنن و
نــەوت دەدزن.
 -6لیبیا:
 پلەی گەندەڵی.15/100 : ریزبەندی لە لیستەكەدا.172 /177 : داڕمانــی رژێمــی قەزافــی لەســاڵی  2011و نەبوونــیســەقامگیری سیاســی و كۆمەاڵیەتــی بوونەتــە هۆكارێــك
بــۆ بەرزبوونــەوەی ئاســتەكانی گەندەڵــی.
 نەبوونــی هێمنــی و ســەقامگیریی وایكــردووە كــەكۆڵینــەوە لــە گەندەڵــی شــتێكی ئاســتەم بێــت.
 زۆربــەی تۆمــارە داراییەكانــی ســەردەمی قەزافــی دیــارنەمــاون ،بۆیــە زۆربــەی بەرپرســان بــە ئاشــكرا داهاتەكانی
واڵت گلدەدەنــەوە بــۆ خۆیــان.
 بوونــی بۆشــایی ئەمنــی دەرفەتێكــی گــەورەی بــۆبازرگانانــی چــەك و ســەركردە گەندەڵــەكان رەخســاندووە
لــەوەی قازانجــی خەیاڵــی وەدەســت بێنــن و خەڵكیــش
لــە دژی یــەك هــان بــدەن.
 -5باشووری سودان:
 پلەی گەندەڵی.14/100 : ریزبەندی لە لیستەكەدا.173 /177 : یەكێكــە لەتازەتریــن و بچووكرتیــن واڵتانــی جیهــان لــەســاڵی  2011بــە فەرمــی لــە ســودان جیابــووەوە.
 ئەم واڵتە خاوەنی پێكهاتەی حكومی تەقلیدی نییە. بەهــۆی باڵوبوونــەوەی گەندەڵــی ،زیاتــر لــە نیــوەیدانیشــتوانی لەژێــر هێڵــی هەژاریــدا دەژیــن.
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 ئەگەرچــی ســااڵنە و لەرێگــەی فرۆشــتنی نەوتــەوەنزیكــەی ()10,6ملیــار دۆالر بــەو واڵتــە دەبڕێــت،
بــەاڵم بەشــی زۆریــی ئــەو داهاتــە دەچێتــە گیرفانــی
بەرپرســانەوە.
 كۆمپانیــا نەوتیــە جیهانییــەكان كــە لــەو واڵتــەداكار دەكــەن ،ســوودیان لــەو بارودۆخــە وەرگرتــووە و
قازانجێكــی بــێ شــومار لەمافــی حكومــەت بــۆ خۆیــان گل
دەدەنــەوە.
 -4سودان:
 پلەی گەندەڵی.11/100 : ڕیزبەندی لە لیستەكەدا.174/177 : هەمــوو داهاتەكانــی ســامانی نــەوت ڕاســتەوخۆ بــۆحكومەتــن.
 حكومــەت بەئاشــكرا داوای بەرتیــل لــە خەڵــك وكۆمپانیــاكان دەكات.
 قازانجی نایاسایی لە سەرتاسەری واڵت بوونی هەیە. ســەرەڕای بەرزبوونــەوەی داهاتــی ناوخۆیــی بەهــۆیداهاتەكانــی نەوتــەوە ،بــەاڵم ()%64ی دانیشــتوانەكەی
لەژێــر هێڵــی هەژاریــدا دەژیــن.
 -3ئەفغانستان:
 پلەی گەندەڵی.8/100 : ریزبەندی لە لیستەكەدا.175/177 : یەكێكــە لــە گەندەڵرتیــن واڵتانــی جیهــان بۆمــاوەیچەندیــن دەیــە شــەڕی گــەورەی بەخۆیــەوە دیــوە.
 مــاوەی دە ســاڵە كۆمەڵــگای نیودەوڵەتــی ســەرقاڵیكەمكردنــەوەی رێــژەی ئــەو گەندەڵیەیــە كــە بەنــاو
ســەرجەم پێكهاتەكانــی دەوڵەتــدا بــاوەی كــردووە.
 حكومــەت كۆنرتۆڵــی لەدەســت داوە و دەوڵــەت لەالیەنژمارەیــەك ســەرۆك هــۆز و كەســی دەستڕۆیشــتووەوە
بەڕێــوە دەبرێــت.
 دەزگای ســەرۆكایەتی بــەوە تۆمەتبــار دەكرێــت كــەبێدەنگــی دەنوێنێــت بەرامبــەر بــە ســەرچاوەكانی
بەرهەمهێنانــی مــادە رسكــەرەكان.

 ئەوانــەی ئەركــی نەهێشــن و قەدەغەكردنــی ئــەومادانەیــان پــێ ســپێردراوە ،هــەر ئــەوان بەرپرســن لــە
بەرهەمهێنــان و دابەشــكردنی ئــەو مادانــە.
 -2كۆریای باكور:
 پلەی گەندەڵی.8/100 : ریزبەندی لە لیستەكەدا.176/177 : دەوڵەتێكــی شــیوعی و دیكتاتــۆری تەنیــا یــەك كەســەكــە ســەرۆكە.
 خاوەنــی نهێنیرتیــن و گەندەڵرتیــن سیســتمی ئابووریــەلەسەرتاســەری جیهانــدا.
 خەرجیــە ســەربازییەكان زۆر لــەو خەرجیانــە زیاتــرن كــەبــۆ پرۆگرامــە كۆمەاڵیەتیــەكان تەرخــان دەكرێــن.
 ســەرجەم ئــەو خەرجیانــەی كــە بــۆ چاكســازیی ژێرخانــیواڵت تەرخــان ك ـراون ،چوونەتــە گیرفانــی ســەرۆكی واڵت
و دۆســت و نزیكەكانــی.
 لــەو واڵتــەدا گەندەڵــی بــە شــێوەیەكی بەرفـراوان رەگــیداكوتــاوە ،بەرادەیــەك خەڵكانێكــی زۆر بەهــۆی برســیەتی
و نەخۆشــیەوە دەمــرن.
 -1سۆماڵ:
 پلەی گەندەڵی.8/100 : ریزبەندی لە لیستەكەدا.177/177 : لــە ڕووی نەبوونــی یاســا و ســەقامگیری ،لەســەر ئاســتیجیهــان و ئەفەریقیــا بــە پلــەی یەكــەم دێــت.
 خاوەنی رێژەیەكی زۆر بەرزی گەندەڵی حكومییە. خاوەنی جموجۆڵێكی زۆر الوازی پیشەسازییە. بەشــی زۆری داهاتــی ناوخۆیــی پشــت بــە بەخششــەنیودەوڵەتیــەكان دەبەســتێت و لەكۆتایشــدا حكومــەت
بۆخــۆی گلــی دەداتــەوە.
 پێكهاتــەی ئیداریــی دەســەاڵت بــێ ســەروبەریەكی زۆریپێــوە دیــارە .80
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مووشەکە دورهاوێژەکانی ئێران

حوسییەكان و ئەنساروڵاڵ

( -1ئەنســاروڵاڵ)بزوتنەوەیەكی سیاســی و چەكداریــی
مەزهەبــی زەیدییەكانــە ،بنكــەی ســەرەكی لەشــاری
ســەعدەی باكــووری یەمەنــە ،ئــەم بزوتنەوەیــە
بەناوی(حوسییەكان)یشــەوە ناودەبرێــت كــە بنەماڵەیەكی
دەسرتۆشــتو بــوون و توانیــان زەیدییــەكان یەكبخــەن و
فەرماندەییــان بكــەن لــەدژی دەوڵەتــی ناوەنــدی لەســاڵی
2004وە.
(ســەید حســێن بەدرەدیــن حوســی) دامەزرێنــەرو
ســەركردەی مەعنــەوی (ئەنســاروڵاڵ) بــوو ،كــە لــە ئەیلولی
ئایدیا دیپلۆماتیك

2004دا بــە دەســتی هێزەكانــی دەوڵــەت كــوژرا.
( -2حســێن بەدرەدیــن حوســی) لەســاڵی  1956لــە
ســەعدە لەدایكبــوە ،لــە ســودان بڕوانامــەی لەزانســتی
شــەرعیدا بەدەســتهێناوە و لــە ســاڵی  1990حزبــی حەقــی
بــۆ روبەروبونــەوەی ســەلەفی و وەهابیــەكان دامەزرانــد،
لەنێــوان ســااڵنی  1993تــا  1997بــووە ئەندامــی پەرلەمان،
ســاڵی  2004لەالیــەن هێزەكانــی دەوڵەتــەوە كــوژرا و تــا
ســاڵی  2013دەوڵــەت تەرمەكــەی رادەســتی بنەماڵەكــەی
نەكــردووە.
( -3ئەنســاروڵاڵ) لەژێــر كاریگــەری ئێرانــدا دروشــمی
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(اللــە اكــر ،مــەرگ بــۆ ئەمەریــكا ،مــەرگ بــۆ ئیرسائیــل)
ی بەرزكــردەوە ،ئــەم بزوتنەوەیــە گوزارشــت لەزەیدیــەكان
دەكات كــە یــەك لەســێی دانیشــتوانی یەمــەن پێكدەهێنــن
و لەمەزهەبــی شــیعەوە نزیكــن ،مەڵبەنــدی ســەرەكییان
ناوچــە شــاخاوییەكانی باكــوری یەمەنــە كــە هاوســنورە
لەگــەڵ ســعودیه.
 -4پێشــەوا مەزهەبیەكانــی زەیــدی كــە لەكۆنــدا بــە
(ئیــام) ناودەب ـران ،تــا شۆڕشــی  1962دەســەاڵتداربوون،
بــەاڵم لەوكاتــەوە بــەدوا ســوننەكان بونــە دەســەاڵتدار و
زەیدییــەكان دەســەاڵتی خۆیــان لەدەســتدا ،بــەاڵم لــەو
كاتــەوە لــەم دۆخــە نــاڕازی بــوون و بــەدوای هەلێكــدا
دەگــەڕان كــە لــەدژی حكومەتــی ناوەنــدی راپــەڕن.
 -5دەوڵەتــی پێشــووی یەمــەن بەســەرۆكایەتی(عەلی
عەبدوڵــا ســاڵح) و بــە هــاوكاری بنەماڵــەی (ئــال ئەحمەر)
و بــە پشــتگیری عەرەبســتانی ســعودی سەرســەختانە لــە
دژی حوســییەكان جەنــگان و ســەركوتیان كــردن.
 -6لــە مــاوەی ( )10ســاڵی رابــردوودا ،هێــرش و پەالمــاری
هێزەكانــی دەوڵــەت بۆســەر حوســییەكان لــە ســەعدە
بــەردەوام بــووە ،لــە بەرامبەریشــدا ئــەوان سەرســەختانە
بەرگریــان لــە خۆیــان كــردووە ،بەدرێژایــی ئــەم ماوەیــە
شــەش جەنگــی گــەورە و درێژخایــەن رویانــداوە ،كــە
لەســەرەتای هەڵگیرســانی ئــەم جەنگانــەدا بــوو لــە
ســاڵی ( 2004حســێن بەدرەدیــن حوســی) ســەركردەی
حوســییەكان و ئەنســاروڵاڵ كــوژرا.
 -7جەنگــی دووەمــی ســەعدە لەمارســی 2005دا
دەســتیپێكرد و مــاوەی ســێ مانگــی خایانــد.
 -8جەنگــی ســێهەم لــە ترشینــی دووەمــی 2005دا روویــدا
و تــا ســەرەتای  2006درێــژەی كێشــا ،هــەر لــەم جەنگــەدا
بــوو كــە بــە فەرمــی (عەبدوملەلیــك بەدرەدیــن حوســی)
بــووە ســەركردەی حوســییەكان و ئەنســاروڵاڵ.
( -9عەبدوملەلیــك حوســی) ،ســاڵی  1979لــە ســەعدە
لەدایكبــووە ،دوای كوشــتنی (حســێن)ی بــرای
ســەركردایەتی ئەنســاروڵاڵ و حوســییەكانی گرتــە ئەســتۆ و

توانــی بەهــۆی نائارامییەكانــی یەمەنــەوە ،دەســەاڵتی لــە
رووبەرێكــی فراوانــی یەمەنــدا بەریــن بكاتــەوە.
 -01جەنگــی چــوارەم مــاوەی حــەوت مانگــی 2007ی
خایانــد و جەنگــی پێنجەمیــش چــوار مانگــی 2008ی
خایانــد.
 -11توندتریــن جەنــگ جەنگــی شەشــەم بــوو كــە لــە
ســاڵی 2009دا دەســتیپێكرد و هێــزی ئاســانی و زەمینــی
ســعودیەش یارمەتــی دەوڵەتــی یەمەنیــدا ،هێزەكانــی
پاكســتانیش بەشــداری ئــەم شــەڕەیان كــرد.
 -21شــەڕو زۆرانبــازی بــەردەوام حوســیەكانی كــرد
بەهێزێكــی كارا ،بەئەزمــون ،كــردە لەگۆرەپانــی سیاســی،
ســەربازی ئــەو واڵتــەدا كــە سەرســەختانە داكۆكیــان
لەخۆیــان كــرد.
 -31ســەرهەڵدانی بزوتنــەوەی بەهــاری عەرەبــی لــە
یەمــەن كــە (عەلــی عەبدوڵــا ســاڵح)ی ناچــار بــە هەاڵتــن
لــە واڵت كــرد ،پێگــەی حوســییەكانی بەهێزتــر كــرد ،كاتێــك
كە(عەبــد رەبــە مەنســور) بــە ســەرۆك كۆمــاری ئــەو واڵتــە
هەڵبژێــردرا ،پشــێویی و نائارامــی سەرتاســەری یەمەنــی
گرتــەوە ،حوســیەكان روبــەری دەســەاڵتیان فراوانــر
كــردەوە و (ئەنســاروڵاڵ) و هەوادارانــی (عەلــی عەبدوڵــا
ســاڵح)ی ســەرۆك كۆمــاری پێشــووش چــووە پاڵیــان.
 -41حوســییەكان دژ بــە گواســتنەوەی دەســەاڵت لە(عەلی
عەبدوڵــا ســاڵح)ەوە بۆ(عەبــد رەبــە هــادی) بــوون،
هەربۆیــە ئەگــەر پێشــر خوازیــاری ئــەوە بووبــن ،خۆیــان
ناوچەكانــی خۆیــان بەرێوەبــەرن ،بــەاڵم مــاوەی ســاڵێكە
خــەون بــەوەوە دەبینــن سەرتاســەری یەمــەن بخەنــە
بندەســتی خۆیانــەوە و حكومــی هەمــوو واڵت بكــەن
لەبــری ســوننەكان.
 -51لــە ســەردەمی (عەبــد رەبــە هــادی)دا یەمــەن بــوو
بەبەهەشــتی رێكخـراوی قاعیــدە ،وەهابــی ،ســەلەفیەكان،
كــە بەهــاوكاری چەكدارانــی (ئــال ئەحمــەر) هەمویــان
لــەدژی حوســیەكان بــوون.
 -61حوســیەكان لەرێگــەی تێكشــكاندنی ســەلەفیەكان،
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ئــال ئەحمــەر و هێزەكانــی دەوڵەتــەوە ،لەســەرەتای
2014ەوە بــەردەوام هێــزو توانایــان لەهەڵكشــاندا بــوو
لەیەمەنــدا.
 -71حوســیەكان لەئەیلولــی 2014دا ،ســەنعای پایتەختــی
یەمەنیــان كۆنتــڕۆڵ كــرد و لەســەرەتای 2015ەشــەوە
دەســتیان گــرت بەســەر كۆشــكی ســەرۆكایەتی و پەرلەمان
و فەرماندەیــی ســوپادا.
 -81حوســیەكان مــاوەی ()10ســاڵە لــەدژی دەســەاڵتی
ناوەنــدی دەجەنگــن ،ئــەوان كەمینەیەكــی گەمــارۆدراوی
شــاری ســەعدە بــوون ،بەكۆمەكــی ئێــران و حزبــواڵی
لوبنــان زۆربــەی واڵتــی یەمەنیــان خســتە بندەســتی
خۆیانــەوە ،بــەاڵم ئایــا توانــای خۆڕاگریــان هەیــە لەبەردەم
هێرشــەكانی ســعودیە و هاوپەیامنــان؟.

 22واڵتی عەرەبی ..سامانی زۆر
كەمینەیەكی دەوڵەمەند و
هەژاری زۆرینە

شــاری گەشــتیاری (رشم الشــیخ) لـه باكــووری خۆرهەاڵتــی
میــر ،بــە ئامادەبوونــی ســەرۆك و نوێنەرانــی( )22واڵتــی
عەرەبــی ،كۆبوونــەوەی لوتكــەی عەرەبــی لــە خۆگــرت.
لــە خــوارەوە پوختەیەكــی گشــتی چەنــد ئامارێــك لەســەر
واڵتانــی عەرەبــی دەخەینــەروو:
یەكــەم %9,6 :رووبەریەتــی لــە جیهــان %5,2 ،ژمــارەی
دانیشــتوانەكەیەتی:
رووبــەری گشــتی ناوچــەی عەرەبــی لــە  13,3ملیــۆن
كیلۆمەتــر پێكدێــت ،بــە واتــای  %9,6لــە كــۆی رووبــەری
جیهــان ،ژمــارەی دانیشــتوانی بریتیــە لــە  370ملیــۆن
كــەس ،یەكســانە بــە %5,2لــە كــۆی دانیشــتوانی گــۆی
زەوی ،ژمــارەی هێــزی كار بریتیــە لــە  130ملیــۆن كاركــەر
بەپێــی ســندوقی نەختینــەی عەرەبــی بــۆ ســاڵی .2013
دووەم 2,7 :ترلیــۆن دۆالر كــۆی بەرهەمــی گشــتی
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ناوخۆیــی:
ناوچــەی عەرەبــی بــۆ ســاڵی  2013بەپێــی راپۆرتــەكان،
 %61بــۆ والیەتــە یەكگرتــوەكان و  %55بــۆ ژاپۆنــە لــە
ســاڵی .2013
سێیەم :لە نێوان دەوڵەمەندو هەژار
ژیانــی ناوەنــد چارەنوســی تاكــی عەرەبییــە لــە كــۆی
گشــتی كــە نزیكــەی  16هــەزار دۆالری ســااڵنەیە ،بــەاڵم
ئــەو چارەنوســە جیاوازییەكــی یەكجــار زۆر لــە نێــوان
واڵتــە عەرەبییــەكان بەخــۆوە دەبینێــت ،كــە قەتــەر بــە
 93هــەزار دۆالر بەرانبــەر  1600دۆالر بــۆ جیبۆتــی و
جــزر قەمەریــش لــە كۆتایــی ریزبەندییەكــە بــە  815دۆالر
دێــت.
چوارەم 22,9 :ملیۆن بەرمیل نەوت رۆژانە:
بەرهەمــی واڵتــە عەرەبییــەكان لــە نەوتــدا بەرانبــەر
 %30,3لــە بەرهەمــی جیهانییــە بــە پێــی راپۆرتەكانــی
ســاڵی  ،2012كــە  %55,8لــە یەدەگــی نەوتــی جیهانــی،
كــە واڵتــە عەرەبییــەكان  %17,2غــازی رسوشــتی بەرهــەم
دەهێنــن و  %27,3یەدەگــی جیهانــی لــە غــازی رسوشــتی
پێكدێنێــت.
پێنجەم 674 :ملیار دۆالر هەناردەی نەوت.
شەشەم 1,3 :ترلیۆن هەناردەی سااڵنە لە كەلوپەل:
لەواڵتــە عەرەبییەكانــدا بەرانبــەر  %7لــە هەنــاردەی
جیهانییــە ،هــاوردەی كەلوپەلــی عەرەبــی بریتیــە لــە 478
ملیــار دۆالر ،ئاڵوگــۆڕی نێــوان واڵتانــی عەرەبیــش نزیكــەی
 %8,6ە.
حەوتــەم %203,5 :ملیــار دۆالر قــەرزی گشــتی دەرەكــی،
 %22,3لــە كــۆی بەرهەمــی ناوخۆیــی ،نرخــی خزمەتــی
ســااڵنە(قازانج و قــەرز) ،نزیكــەی  %15,2ملیــار دۆالر
ســااڵنە.
هەشــتەم 120 :ملیــار دۆالر نرخــی خەرجــی ســەربازی لــە
واڵتــە عەرەبییەكانــدا لــە ســاڵی .2013
 1معــروف یحیــی ،ویژگــی هــای جغرافیایــی قلمروهــای
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شیعەنشــین (هیــال شــیعی) مگالعــات انقــاب
اســامیri.dis.slanruoaj.af//:ptth 2931،
gro.liebjtnib///:ptth 2
 3غالــب حســن الشــابندر ،الشــیعە فــی الــرق االوســط
الــی ایــن؟
moc.elgoog.tabaje//:ptth
 4سایتی البینە ten.haniabla.www//:ptth
 5پــاراگ خانــا ،جیهانــی دووەم ،دەســەاڵت و دەسرتۆیشــن
لــە سیســتمی نوێــی جیهانــدا ،وەرگێڕانــی بــۆ عەرەبــی
هەڵكــەوت عەبدوڵــا ،لــە باڵوكراوەكانــی دەزگای چــاپ و
پەخشــی ســەردەم ،2014 ،ل 133و .233
 6احمــد دیــاب ،فتــوی الخمینــی مبصــدر دم مۆلــف (ایــات
شــیطانیە) فبــرت ال ـراع بیــن االســام و الغــرب (دعــاە
االرهــاب و حریــە االســتفزاز) املجلــە ،العــدد  ،1604فربایــر
(شــوبات) ،2015 ،ل53-43-33
 7تریتــا پاریــس ،ایــا دورە نفــرت میــان ایــاالت متحــدە و
ای ـران شــپری شــدە؟
moc.olpidednom.ri//:ptth
 8پاراگ خانا ،هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل. 433
 9كەناڵی تەلەفزیۆنی CBB
 10ســەردار عەزیــز ،ئێـران و ئەمەریــكا ،رۆژنامــەی ئاوێنــە،
ژمارە  ،460سێشــەممە .2015/1/6
 11احمد دیاب ،املجلە ،هەمان سەرچاوەی پێشوو.
 21سایتی میللـەت moc.sserptellim.www
 31قنــاە العربیــە ،كۆنگــرەی رۆژنامەوانــی بارزانــی و
زەریفــی.
 41سایتی ئەلعەرەبیە نێت
 51سایتی نیوز عربیە
 61جەنگیــز چانــدار ،شــەمەندۆفێری میزۆپۆتامیــا،
وەرگێڕانــی لــە توركییــەوە ،زریــان رۆژهەاڵتــی ،لــە
باڵوكراوەكانــی كوردســتانی نــوێ ،2015 ،ل 181
 71ئەنــوەر حســێن ،پرۆســرویكای بەهــاری عەرەبــی ،لــە
باڵوكراوەكانــی دەزگای ئایدیــا بــۆ فكــرو لێكۆڵینــەوە4102 ،

 81ئەنوەر حسێن ،هەمان سەرچاوەی پێشوو
 91فرانســوا تــوال ،ژئوپولوتیــك شــیعە ،ترجمــە دكــر
علیرضــا قاســم اغــا الته ـران ،نــر امــن (باهمــكاری مركــز
مطالعــات و تیحقیقــات اندیشــة ســازان نــور).1079 ،
 20 0s938s6/selcitra/moc.tayahla//:ptthالبحریــن
تصــف تدخــات ای ـران فــی شــؤونها الداخلیــە بانــە وامــر
غیــر مقبــول ،جریــدة الحیــاة،
 12 tnetnoc/ten/tsopnoon// :ptthحمــزە املجیــدی،
الیمــن فــی  2015رصاعــات اقلیمیــە و مصیــر مجهــول.
22تلفزیون الحدث
 32حمزە املجیدی ،هەمان سەرچاوە
 CBBتلفزیون 42
 52 yrats/moc.ibara12/:ptthدول الخلیــج :لــن نقــف
مكتوفــی االیــدي امــام التدخــات بالیمــن  -وكالــە االنب ـاء
الســعودیە
 62 moc.swennatawle..www//:ptthمحمــود البدویــا،
همــزة هاشــم :مخططــات ایــران تســتجلی فــی الیمــن
الســتعادة هیمنــة الفــرس
 /ikiw/gro.aidepikiw.ra//:ptthالعالقــات الیمنیــە -
االیرانیــە – ویكیبیدیــا ،املوســوعە الحــرە 72
 gro.aidepikiw.ra/:ptthانقالب الیمن 82
 92العالقــات الیمنیــة االیرانیــة ،هەمــان ســەرچاوەی
پێشــوو.
 03حمزە املجیدی ،هەمان سەرچاوەی پێشوو
 13مجلــس االمــن ،یصــوت الیــوم علــی قــرار بســحب
الحوپییــن قواتهــم ،جریــدە الــرق االوســط ،االحــد /51
فیرایــر. elcitra/emoh /moc.taswa.a//ptth 2015/
 23پاراگ خانا ،هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل.633
 33ئــارام مەحمــود ،جارێكــی تــر دەربــارەی ســەلەفیزم،
وەرگێڕانــی لــە فارســییەوە چەنــد نووســەرێك ،لــە
باڵوكراوەكانــی دەزگای میللـــەت ،2014 ،ل.12
 43فرانسوا توال ،هەمان سەرچاوەی پێشوو
 53سایتی میللـەتmoc.sserptellim.www .
ژمارە ( )33-32کانوونی یەکەم 2017
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لە یەمەن بەڕوونی ئەجێندای شیعەو سوننە جێبەچێدەکرێت

 63محەمــەد شــەهدی ،ســعود فەیســەڵ :ئێــران وا
خەریكــە عێـراق داگیــردەكات ،رۆژنامــەی هەولێــر ،ژمــارە
. moc.enilno-tsae-elddim//:ptth 2015/3/01 ،2096
 73دالور عپــان مجیــد ،دســتور جمهوریــە العــراق
لســنە  ،2005مــن منشــورات اكادیمیــە التوعیــە و تاهیــل
الكــوادر ،2012 ،ل.661
 83املفوضیــە العلیــا املســتقلة لالنتخابــات ،اللجنــة
االنتخابیــة املســتقلة – العــراق 10 ،شــباط .2006
 93دستور جمهوریە العراق لسنە .2005
 04فرانســوا تــوال ،جیۆپۆلیتیكــی شــیعە ،كــە تایــون بــارس،
وەرگێڕانــی لــە فارســییەوە ،بەختیــار ئەحمــەد ســاڵح،
ســلێامنی  ،2014ل 31
 14كوژرانــی حەمیــد تەقــوی  ....گۆڤــاری ســڤیل ،ژمــارە
 262شــەممە .2015-1-17
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 24العامــری یشــید بفضــل ای ـران و ســلیامنی فــی انقــاذ
حكومــە العبــادي – میــدل ایســت اونالیــن.
 24باراگ خانا ،هەمان سەرچاوەی پێشوو ل632
 34سایتی میللـەت.
 44فرانسوا توال ،سەرچاوەی پێشوو ،ل.55
 54ئەنــوەر حســێن ،كــورد لــە ئاڵوگۆڕانكاریەكانــی
عێراقــدا ،لــە باڵوكراوەكانــی بەڕێوەبەرایەتــی گشــتی چــاپ
و باڵوكردنــەوە ،ســلێامنی ،2005 ،ل.55
 64ئەنــوەر حســێن ،كــوردو قەیرانەكانــی عێــراق ،لــە
باڵوكراوەكانــی بەڕێوەبەرایەتــی چــاپ و باڵوكردنــەوەی
ســلێامنی ، 2007 ،ل.56
 74وال الشیعە ملن؟ elcitra/ten.reewnatla//:ptth
 84پیــر هارلینــگ( ، )gnilrah retepحكومــت هــای شــبح
درخــاور نزدیــك ،أشــوب ع ـراق نشــانە چیســت؟ //:ptth
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lmth.0812elcitra/moc.olpidednom.ri
 94محمــد نورالدیــن ،ملــاذا تدعــم تركیــا «داعــش» الســفیر،
moc.rfiassa.www 4102
 05پاراگ خانا ،هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل .338
 15جمهــوری تركیــە ،دورە جدیــد مباحــپ كشــور
هاوســازمانهای بیــن املللــی /2 /دفــر مطالعــات سیاســی و
بیــن املللــی ،تهــران ،زمســتان  ،1388ل.53
 25جیۆپۆلەتیكــی شــیعە ،هەمــان ســەرچاوەی پێشــوو،
ل31
 35العربــی :تدخــات ایــران لشــون البحریــن تهدیــد
الســتقرار الخلیــج ten.swenyge.www//ptth
 45محمــد یوســف ،قنبلــە نوویــە فارســیە و لیســت
اســامیە ،املــروع الشــیعی فــی املنطقــە ،تحالفــات و
دالالت ،موقــع اســام دیلــی.yliadmalsi.www//:ptth .
mth.elcitra.97711/lareneg/ra/gro
 55عــاد صــادق العلــوان ،خرافــات الهــال الشــیعی..
املپلــپ الســنیی و داعــش ومــا بینهــم ،العــراق تایمــز
ra/moc.semitqarila//:ptth
 65فریــد احمــد حســن ،ایــران :التدخــل فــی شــۆون
الــدول واجبــی ،صحیفــە الوطــن ،العــدد //:ptth .1372
ten.swennatawla.www
 75ئەنــوەر حســێن ،پریســرۆیكای بەهــاری عەرەبــی،
هەمــان ســەرچاوەی پێشــوو ،ل512
 85فرانسوا توال ،هەمان سەرچاوەی پێشوو ل
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